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Sammanfattning 
Byggsektorn har generellt sett små ekonomiska marginaler att spela på. Det medför att 

projektets ekonomiska styrning är en viktig del i platschefens dagliga arbete. Det har tidigare 

genomförts studier som visar på att företagen ofta är medvetna om vad som är karakteristiskt 

för projekt med goda resultat. En av anledningarna till att projekten inte uppnår det önskade 

resultatet kan bero på att företagen lägger större vikt vid processerna jämfört med 

människorna som ska utföra arbetet.  

Examensarbetet är skrivet hos Peab Sverige AB, Region Bygg Nord, Luleå, och grundar sig i ett 

grupparbete som genomfördes bland tjänstemännen med fokus på att identifiera de faktorer 

som i byggprocessen påverkade det ekonomiska resultatet. Även på Peab fanns en 

medvetenhet för hur arbetet ska utföras för att nå goda resultat. Det har visat sig att 

engagemang är en faktor som finns med i alla processteg och som påverkar arbetet. Det är 

där som det här arbetet tar vid. Syftet med examensarbetet är att koppla ihop projektets 

ekonomi med gruppens engagemang samt redogöra för hur Lean kan användas som synsätt 

för att driva engagemanget i en positiv riktning.  

I arbetet presenteras dels de faktorer som i produktionen påverkar ekonomin, där störst fokus 

hamnar på tidsplanering och uppföljning av förbrukade timmar på arbetsplatsen. I arbetet 

presenteras också vilka faktorer som driver engagemanget. Resultatet av detta baseras på dels 

den genomförda litteraturstudien men framför allt på de tre intervjuerna som genomförts 

med platschefer på Peab. Faktorerna som i första hand belyses är vikten av medarbetarnas 

känsla av delaktighet och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Även den personliga 

utvecklingen är en påverkande faktor som uppnås när medarbetare tilldelas ett ansvar eller 

får uppmuntran från ledaren till det egna initiativet. Slutligen belyses även vikten av att arbeta 

med målsättningar i projekt, vilket bidrar till ett gemensamt synsätt och en möjlighet att skapa 

ett starkt lag. 

Utifrån resultatet så har Lean använts som synsätt för att beskriva hur engagemanget kan 

drivas i en positiv riktning och vilka tankesätt som kan omsättas till Peabs sätt att arbeta. Inom 

Lean är filosofin och företagskulturen grunden i ett företag. Filosofin ska speglas i alla beslut 

och i det arbetssätt som används. Filosofin ska även bidra till medarbetarnas engagemang 

eftersom medarbetarna är företagets viktigaste verktyg. Engagemanget inom Lean drivs även 

av det standardiserade arbetssättet som är en viktig princip inom filosofin. Resultatet visade 

att Peabs verksamhetsledningssystem kan liknas med ett standardiserat arbetssätt eftersom i 

båda fallen så är syftet att arbeta enhetligt inom företaget och möjliggöra att arbeta med 

ständiga förbättringar. Resultatet visade dock att Peabs verksamhetsledningssystem anpassas 

till varje projekt vilket försvårar möjligheten att arbeta med förbättringar.  

 

Nyckelord: ekonomiskt resultat, företagskultur, delaktighet, målsättningar, 

verksamhetsledningssystem  



 

 

Abstract 
The construction industry operates with relative small economic margins. Therefore is the 

projects economic control an important part of the site managers daily work. Earlier studies 

shows that companies often are aware of the factors that is characteristic for a project with 

good economic result. One of the reasons why some projects are unable to achieve the 

desired result may be due to that companies in general spends more time to create profitable 

processes than to create strong organizations that will perform the work.   

The master thesis is written at Peab Sverige AB, Region North, Luleå and is based on a 

teamwork that was made to identify the factors in the building process that affected the 

economic result. Also at Peab, they had an awareness how the work should be done to be able 

to presents good results. Commitment is one factor that in involved in the entire building 

process and affects the work. It is in this point this thesis starts. The purpose with the thesis is 

to study how the economy in the project and the commitment are interdependent. Lean will 

be used as an approach to study how the commitment can be developed in a positive 

direction.  

In this thesis will the factors that has an impact of the economic result in the construction 

process be presented, the mainly focus is on time scheduling and monitoring of spent hours. 

Factors that increase the sense of commitment will also be present. The result in based mainly 

on three interviews made with site managers at Peab. The factors this thesis will be focused 

on are the sense of participation and ability to affect the own work situation. The personal 

development is also an important factors who benefits when employees receives 

encouragement from the managers. A part of the thesis will also focus on the importance of 

working with different kind of goals in the project. Goals can create a common approach and 

the possibility to create a strong team.  

Based on the result, Lean are used as an approach to describe how the commitment can be 

develop in a positive direction and which part of the philosophy that can be translated to 

Peab’s way of working. Within Lean, the philosophy and the culture in the company is shown 

in every decision taken at the company. The philosophy should also contribute the employees 

to feel commitment since the employees are the most important tool. The commitment within 

Lean is also driven by the standardized operation. The result indicates that Peab’s business 

management system can be compared with the standardized operation since the purpose, in 

both cases, is to work uniform in the whole organization and to be able to work with 

continuous improvements. The results shows that Peab’s business management system often 

is modify to fit each unique project, which complicates the possibility to work with continuous 

improvements.    

 

Key words: economic result, company culture, participation, goals, business management                    



 

 

Terminologi 

Täckningsbidrag, TB  Skillnaden mellan inkomster och utgifter på en 

enskild entreprenad är projektets ekonomiska 

resultat och kallas för täckningsbidrag.  

Lagbas En lagbas utses av hantverkarna i varje nytt projekt. 

Lagbasen för gruppens talan och är länken mellan 

platsledningen och hantverkarna.  

Verksamhetsledningssystem (VLS)  VLS:en på Peab beskriver hur ledningsprocessen ser 

ut och beskriver kärnverksamheten. Från projektets 

start till garantitidens slut. Arbete enligt VLS:en 

medför att arbetssättet stödjer affärsidén, visionen 

och företagspolicyn. Systemet bidrar även till att 

skapa ett enhetligt arbetssätt mellan alla 

medarbetare. 

Skallsats En skallsats är de viktigaste momenten i projektets 

genomförande och som bolagsledningen bestämt ska 

genomföras i Peabs alla projekt. Totalt är det 13 

moment som ska utföras och innefattar bland annat 

riskanalyser och produktionskalkyl 

Konto I detta arbete används konto för att beskriva en 

artikelgrupp i en kalkyl. Exempel på konton är 

fabriksbetong och armering. Konton används för att 

kategorisera artiklarna i en kalkyl och skapar 

möjligheter till att följa upp bokförda kostnader. 

Platsledning Platsledningen innefattar de tjänstemän som arbetar 

på ett projekt och anpassas efter projektets 

förutsättningar.  
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2 Introduktion 
Introduktionen har till syfte att konkretiska det problem som examensarbetet grundar sig på. 

Syftet och målsättningen med arbetet presenteras och delas in i tre forskningsfrågor. 

Introduktionen innehåller också de ramar som arbetet förhåller sig inom. Det sammanslagna 

syftet med introduktionen är att ge läsaren en inblick i varför detta arbete är av relevans, både 

sett ur studiens syfte men också i ett större sammanhang.  

2.1 Bakgrund och problemformulering 

Generellt sett har byggföretag låga vinstmarginaler. Mellan 2012-2014 visade Sveriges tre 

största byggföretag på en vinstmarginal under 5% (Carlander & Svensson, 2016). Dessutom 

stiger företagens kostnader (Landin & Lind, 2011).  

Landin & Lind (2011) har i sin rapport definierat ett antal möjliga punkter som är orsaken till 

att uppställda mål och förändringsarbeten som utförs på företag ger ett knappt märkbart 

förändrat resultat. Ett av argumenten är att byggsektorn lägger stor vikt på minskandet av 

kostnader som ett sätt för att maximera vinsterna. Författarna menar inte på att det är fel att 

sänka kostnader, men menar på att sättet det traditionellt sätt görs på inte är det mest 

framgångsrika. Istället för att hitta enklare lösningar, billigare material och att köpa 

underentreprenörer till lägsta pris så är det mer framgångsrikt att sänka kostnaderna genom 

att minska variationer, genom att till exempel samarbeta med samma entreprenörer över lång 

tid istället för att välja de billigaste. På så sätt menar Landin & Lind (2011) att företagen kan 

minska kvalitetsbristerna och sänka kostnaderna.  

Ett annat av Landin & Linds (2011) argument är den stora fokuseringen som läggs på 

produkten och processen istället för på människan. Författarna menar på att medarbetarna 

som ska utföra arbetet ofta glöms bort samt att människor ofta betraktas som likformade, 

både med hänsyn till hur de agerar men också hur de presterar i olika situationer. De menar 

på att det är viktigare att lägga tid på att forma organisationerna för att på så sätt bättre 

utnyttja de möjligheter som produkt- och processutveckling ger. 

Landin & Lind (2011) beskriver också att aktörerna på marknaden tycks veta vad som borde 

göras för att uppnå goda resultat och bland annat finns följande exempel statuerade: 

 Tydliga projektmål 

 God planering och medverkan i tidiga skeden 

 Kompetent och kunnande organisation 

 Samarbete och delaktighet 

 Engagemang och attityd 

 Stöd och förtroende från ledningen 
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Ändå finns det ett problem hos byggföretagen som till viss del kan bero av de problem 

beskrivna i kapitlets start. Även på Peab Sverige AB, Region Bygg Nord Luleå, upplevs vissa 

problem och speciellt under 2016 har gruppen tacklats med två problemområden: 

 Några av de stora projekten har inte presenterat de siffror som målsättningen kräver, 

vilket har gett negativa konsekvenser på det ekonomiska resultatet. 

 Under 2015 genomfördes en Nöjd Kundindex undersökning, NKI, på Peab, där tidigare 

kunder har kontaktats för att ge sin bild av Peab. Resultatet för Region Bygg Nord Luleå 

visade på brister vad gäller tidsplanering och projektavstämningar. Vilket kan indikera 

på varför vissa projekt visar minusresultat i ekonomin. 

Med syfte att reflektera kring det arbetssätt man har och hur gruppen ska arbeta framöver 

genomfördes ett grupparbete på Peab i Luleå under hösten 2016. Grupparbetet hade följande 

fokusering: 

Vilka nycklar behöver adderas till projekten för att ge ett resultat på 10 % på täckningsbidrag 1?  

 

Arbetet bestod i att finna de delarna i processen som påverkar projektets ekonomi. Bland 

annat enades man om att planering, rätt arbetslag, rätt struktur, rätt inköp, rätt projekt och 

kontroll på kostnader och ekonomin var viktiga nycklar. Man arbetade under dagen vidare 

med dessa nycklar och i slutet av dagen drog man slutsatsen att det i grund och botten är 

engagemanget som påverkar projektets alla moment och därmed ekonomin. Reflektionerna 

kring det arbetet som genomfördes var bland annat att mycket av det som diskuterades var 

självklara saker, men som av någon anledning inte alltid utförs på det sätt som är tänkt. En 

reflektion var också att arbetet var viktigt för att skapa samsyn i frågan om vilket håll Peab ska 

arbeta i. Både vad gäller vilka projekt som Peab ska gå in och arbeta i men också hur Peab ska 

arbeta med liknande struktur i de olika projekten. En annan aspekt som belystes var också hur 

de olika projekten, som är unika i sitt slag, ska kunna arbeta på samma sätt. Reflektionerna 

beaktade även vilka som eventuellt skulle ha varit med på grupparbetet, att en större del av 

organisationen skulle ha varit delaktiga för att budskapet om hur Peab ska arbeta når hela 

ledet. 

? 

Projektet AB 

10% på täckningsbidrag 1 

? 

? 

? 

? 

? 

Figur 1. Visuell bild av gruppuppgiften 
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2.2 Syfte och forskningsfrågor 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett problem i byggsektorn vad gäller 

ökade kostnader. Enligt Landin & Lind (2011) så är medarbetarna ofta medvetna om vad som 

kännetecknar ett bra projekt och även i det grupparbetet som genomfördes på Peab så finns 

en medvetenhet kring vilka faktorer som påverkar projektets ekonomi. Både Landin & Linds 

(2011) analys och medarbetarna på Peab konstaterade att engagemang har en stark påverkan 

på det ekonomiska resultatet.  

En utveckling av arbetsorganisationen krävs och det koncept som i dagsläget tillämpas mycket 

är Lean (Berglund, 2010). En förändring, oavsett typ, bygger på att det finns en målbild om 

vart man vill nå med förändringen. Det gäller även inom Lean. Organisationsförändringar 

bygger på att alla ska arbeta åt samma håll och att alla ska vara beredda att förändra sitt 

arbetssätt. För att lyckas med det krävs engagemang (Berglund, 2010). Lean har alltså en stark 

koppling till både verksamhetsförändringar och engagemanget hos medarbetarna. 

Men på vilket sätt spelar engagemang in i ett projekt och vilka faktorer driver engagemang 

enskilt och i grupp? Detta examensarbete har till syfte att koppla ihop projektets ekonomi 

med gruppens engagemang. Slutligen kommer Lean att användas som synsätt för att beskriva 

hur engagemang kan drivas i en positiv riktning och har till syfte att ge Peab nya tankesätt att 

arbeta vidare med i sitt arbete mot att nå de ekonomiskt ställda målen.  

För att besvara det övergripande syftet så har följande forskningsfrågor utvecklats: 

1. Vilka faktorer är avgörande för att ha kontroll på budgeten under hela projektet? 

Två underfrågor har utvecklats som hjälp till att besvara fråga 1: 

Hur genomförs ekonomiska och tidsmässiga avstämningar i ett projekt på Peab idag?   

Denna fråga ska hjälpa till att besvara hur arbetet genomförs idag för att därmed veta 

utgångspunkten. 

 

Hur påverkas organisationen av det ekonomiska ansvaret?  

Denna fråga ställs för att kunna koppla ihop medarbetarnas känsla, som är en mjuk 

parameter med ekonomihanteringen på ett projekt som är en hård parameter. 

 

2. Vilka faktorer driver engagemanget i ett byggprojekt? 

Denna fråga har utformats för att undersöka vilka faktorer som huvudsakligen driver 

engagemanget i projekt. Genom att veta vilka faktorer som driver engagemanget så kommer 

en koppling till både forskningsfråga 1 och 3 vara möjlig i analys och slutsatser.  

3. Finns det tankesätt inom Lean som kan driva engagemanget i en positiv riktning? 

Frågan har till syfte att besvara vad det är inom Lean som driver engagemang och vilka 

skillnader och likheter det finns mot Peabs sätt att arbeta.  
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2.3 Arbetets ramar 

Arbetet har utformats utifrån vissa ramar. Ramarna har till syfte att avgränsa och hålla ihop 

det område som examensarbetet genomförts på.  

Ramarna som detta arbete håller sig inom är: 

 Studien är utförd på Peab Sverige AB, Region Bygg Nord Luleå och speglar därför inte 

hela byggsektorn eller hela Peab Sverige AB. Däremot kan vissa analyser och slutsatser 

vara giltiga även för andra delar av Peab eftersom samma verksamhetsledningssystem 

används. Men ingen analys av detta har genomförts. 

 Arbetet avgränsar sig till att studera den interna byggarbetsplatsen och samspelet 

mellan olika roller.  

 Datainsamlingen som består av kvalitativa intervjuer har utförs på samma roll i 

företaget, platschefer. Skulle studien riktas mot andra roller på företaget skulle 

resultatet förmodligen se annorlunda ut. Men för att kunna göra jämförelser och dra 

slutsatser från resultatet så valdes studien att genomföras på tre personer med samma 

roll, och i detta fall platschefer. Mer om varför just platschefen valts ut finns beskrivet 

i metoden.  

 Den använda litteraturen kring ekonomin på projekt är främst hämtad från Peabs egna 

system och annan litteratur som är riktad mot byggföretag och ekonomistyrning. 

Litteraturen som berör engagemang är främst hämtad från ledarskapslitteratur och 

berör inte enbart byggsektorn. Litteratur kring Lean är främst hämtad från Likers bok 

”The Toyota way” (2004) men även kompletterad med litteratur som behandlar 

ledarskap kopplat till Lean.  

 Arbetets behandlar vad som driver engagemang och inte vad som hindrar. Detta 

eftersom syftet inte är att komma med lösningar på problem utan belysa dem positiva 

delarna. Däremot skildras skillnaderna som finns hos de intervjuade platscheferna, 

men ingen vikt läggs vid vad som är rätt eller fel sätt att agera. 

 I detta arbete har ett val gjorts för att studera hur engagemang påverkar ekonomin på 

ett byggprojekt. Engagemang är inte det enda som påverkar ekonomin men är det som 

studerats i denna undersökning.  

 Kopplingen till Lean har till syfte att väva ihop det tankesätt som finns inom Lean mot 

engagemang och ekonomi. Resultatet och analyserna kommer fokusera på tankesätt i 

större utsträckning än praktiska lösningar på arbetsplatsen. Fokus läggs på människan 

istället för processen
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3 Teoretisk referensram 
Syftet med teoriavsnittet är att ge läsaren en bakgrund till vilka hjälpmedel som används för 

att besvara forskningsfrågorna. Teorin är uppdelad i tre huvudavsnitt där avsnitt ett behandlar 

projektets ekonomi. Avsnitt två har sin tyngd i vilka faktorer som påverkar engagemanget. 

Avsnitt tre ger grundläggande insikt i Lean och vilka principer som Lean bygger på. Teorin är 

anpassad för det resultat som senare presenteras. 

3.1 Kalkylen och tidplanens processteg 

Den inledande delen av den teoretiska referensramen kommer att ge den teoretiska bilden 

som kommer att krävas för att besvara forskningsfråga 1. I många avseenden i 

examensarbetet kommer ordet projekt att användas. Därför startar denna del med 

definitionen och hur ordet kommer att användas i detta arbete. Vidare kommer kapitlet att 

behandla kalkylens process från anbudskalkyl till produktionskalkyl. Detta för att få ett 

begrepp på vilket sätt kalkylen hanteras i ett projekt. Genom att även beskriva ansvar och 

roller under anbudsskedet, kopplat till kalkylarbetet, så ges den förväntade bilden av 

respektive roll och som därmed kan hjälpa till att besvara skillnaderna i intervjuernas resultat. 

Avslutningsvis kommer den första delen av den teoretiska referensramen att bestå av 

information kring tidplanens processteg och på vilket sätt tiden är kopplad till ekonomin i ett 

projekt.  

3.1.1 Definitionen av ett projekt 
Ordet projekt används i många olika sammanhang. Marttala & Karlsson (2011) beskriver ett 

projekt som: 

”Ett projekt är ett tidsbegränsat och från övrig verksamhet en unik och avgränsad aktivitet 

som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål” 

 

Författarna beskriver även att definitionen inte är helt okomplicerad och beskriver 

svårigheterna kring att definiera ett projekt som är helt avskilt och som alltid är unikt och 

avgränsat. Resurserna som används i projektet kan även vara involverade i andra delar av 

verksamheten och är därmed inte helt avskilda. På Peab finns svårigheter att klargöra 

begreppet eftersom verksamheten består i att driva projekt. Alla byggprojekt är unika, men 

många gånger finns det andra liknande projekt genomförda och kanske bygger man till och 

med exakt samma sak två gånger. Det blir därför en tolkningsfråga vad som är unikt och inte. 

I detta examensarbete kommer ordet projekt att användas för att beskriva skalet som håller 

ihop alla de aktiviteter som behövs för att skapa en produkt, i Peabs fall, oftast en byggnad.  

I ett projekt behövs det alltid resurser i form av människor, och i om med detta kan det 

konstateras att människorna är en av de viktigaste resurserna. Med fel typ av projektstyrning 

kan man inte förvänta sig medarbetare som är kreativa och utvecklande. Projektstyrningen 

ska medföra att medarbetarna stimuleras genom ett fungerande ledarskap och att respekt 

visas i alla situationer (Marttala & Karlsson, 2011).  
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3.1.2 Kalkylarbetet 
En kalkyl kan upprättas i många olika skeden och därmed spegla olika saker. Men det 

huvudsakliga syftet med en kalkyl är att den ska vara till hjälp för att hålla projektet inom 

budgeten. Men kalkylen används även till att bland annat tidplanera.  

I detta kapitel kommer en beskrivning av de olika stadierna, som en kalkyl går igenom att 

presenteras. Se Figur 2. Beskrivningen kommer att utgå från byggföretagets kalkyl. 

 
Figur 2. Kalkylens steg 

3.1.3 Vad ingår i en anbudskalkyl? 
I anbudskalkylen finns det en rad ingående poster som bygger upp kalkylen. De ingående 

posterna bildar tillsammans den totala arbetsplatskostnaden, exklusive vinstpåslag och 

centrala administrativa resurser (Révai, 2012).  

De ingående posterna är timkostnaden som erhålls genom att multiplicera kalkylerade timmar 

med den timförtjänst som bedöms vara aktuell på arbetsplatsen. Men består också av det 

material och underentreprenörer som behövs för att driva projektet. Utöver det, så 

tillkommer de gemensamma kostnaderna, omkostnaderna, som utgörs av både etableringen 

och avvecklingen på arbetsplatsen, drift och underhåll av etableringen men också av 

maskinhyror. I de gemensamma kostnaderna ska bland annat, förråd, interna transporter, 

lastning, lossning, renhållning och städning rymmas. Kostnader för maskinhyror består av 

hyror för kranar, hissar och handmaskiner som anses behövas under entreprenadtiden. (Révai, 

2012)  

I kalkylen behöver även arbetsledning beaktas. Utifrån projektets komplexitet bedöms antalet 

tjänstemän som behövs. Uppskattningen presenteras i hur lång tid varje resurs behövs på 

arbetsplatsen.  

Innan det kalkylerande anbudspriset bestäms, vilket är det totala priset för arbetet, måste ett 

påslag för vinst och centrala administrativa kostnader sättas. På många företag använder man 

täckningsbidraget, TB, som ett sammanslaget påslag för vinst och centrala kostnader. 

Täckningsbidraget kan beskrivas i olika nivåer beroende på storleken på företaget. Den 

översta nivån TB 1 används för att beskriva vilket påslag som krävs för att täcka både 

avdelningens, regionenen och huvudkontorets kostnader. Den lägsta nivån TB 5 är överskottet 

och därmed vinsten. (Révai, 2012) 

  

Anbudskalkyl Kontraktskalkyl Produktionskalkyl
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3.1.4 Ansvar och befogenheter hos ingående parter 
Rollerna som ingår i kedjan från anbudskalkyl till produktionskalkyl presenteras i Figur 3 samt 

med en mer ingående beskrivning. Syftet är att beskriva rollernas olika arbetsuppgifter vid 

kalkylarbetet och därför kommer endast uppgifter som är kopplade till kalkylarbetet att 

benämnas. Alla tre roller har andra uppgifter på andra områden än de som benämns här.  

 
Figur 3. Ingående parter i respektive kalkyl 

Arbetschefen är den som oftast är anbudsansvarig och i Peabs befattningsbeskrivning (Peab 

Sverige AB (4), 2013) finns ett antal uppgifter som är arbetschefens område vid upprättandet 

av anbudskalkyl och kontraktskalkyl. Arbetschefen ska genomföra projekturval och 

anbudsplanering, där bland annat en projektanalys ska genomföras. Arbetschefen ska också 

medverka vid anbudsberedningen och anbudsinlämningen. Det är även arbetschefens uppgift 

att skriva kontrakt och sammanställa kontraktshandlingar. Arbetschefen ska sedan säkerställa 

att det upprättas en kontraktskalkyl. 

Kalkylingenjörens övergripande ansvarsområde, med fokusering på kalkyler, är att arbeta med 

framtagandet av anbudshandlingar. Kalkylingenjören är den person som tar fram nödvändiga 

fakta för att kunna beräkna en nettokostnad, timmar och materialkostnader. Kalkylingenjören 

beräknar även arbetsplatsomkostnaderna, såsom kran, ställningar och maskiner. I de fall Peab 

får uppdraget att utföra arbetet är det kalkylingenjören som ansvarar för att omarbeta 

kalkylen till en kontraktskalkyl. Kalkylingenjören är även en viktig länk i upprättande av 

produktionskalkylen, för att dels beskriva hur kalkylen är uppbyggd, men också för att ta fram 

ackordunderlag enligt Byggavtalet. (Peab Sverige AB (5), 2013) 

Befattningsbeskrivningen som gäller för platscheferna på Peab beskriver att platschefen 

ansvarar för att upprätta en produktionskalkyl samt att under projektets gång ansvara för att 

projektets ekonomi följer den upprättade produktionskalkylen. (Peab Sverige AB (2), 2013) 

3.1.5 Anbudskalkyl blir kontraktskalkyl 
Byggentreprenören gör sin första kalkyl, anbudskalkylen, baserad på det förfrågningsunderlag 

som denne får tillhanda. Förfrågningsunderlaget beskriver vad beställaren vill ska finnas med 

i byggnaden (Karlsson, 2007). Anbudskalkylen utgör sedan underlag för att anbudslämnaren, 

oftast arbetschefen, ska kunna sätta rätt anbudssumma (Peab Sverige AB, 2012). När anbudet 

har antagits skrivs ett kontrakt mellan byggentreprenören och beställaren (Karlsson, 2007). I 

detta skede stämplas kalkylen om till kontraktskalkyl och eventuella justeringar för den ska 

överensstämma med kontraktet genomförs. Omfattningen av ändringarna finns i kontrakts- 

Upprätta en 
anbudskalkyl

• Arbetschef 
(anbudsansvarig)

• Kalkylingenjör

Upprätta en 
kontraktskalkyl

• Arbetschef 
(anbudsansvarig)

• Kalkylingenjör

Upprätta en 
produktionskalkyl

• Platschef
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och upphandlingsprotokollet. Kontraktskalkylen utgör de ekonomiska ramarna för projektet 

och ligger till grund för bland annat produktionskalkylen och betalningsplanen. (Peab Sverige 

AB, 2012) 

3.1.6 Kontraktskalkyl blir produktionskalkyl 
Nästa steg är att omarbeta kontraktskalkylen till en produktionskalkyl. En produktionskalkyl 

ska uppföras i alla Peabs projekt och utgör en så kallad skallsats (Peab Sverige AB (3)).  

Produktionskalkylen anpassas för att stämma överens med hur platsledningen tänkt bedriva 

arbetet på byggarbetsplatsen. Det kan handla om olika anpassningar, till exempel metodval, 

arbetsordning och kontering. Från att det först har varit kalkylingenjören och arbetschefen 

som har ansvaret för kalkylen så är det platschefen som ansvarar för produktionskalkylen. 

(Peab Sverige AB, 2012) 

Produktionskalkylen ligger till grund för stora delar av arbetet på arbetsplatsen, förutom att 

den utgör det ekonomiska underlaget till projektet så används den som ett hjälpmedel till 

tidsplanering, arbetsberedningar, inköpsunderlag och slutkostnadsprognoser (Peab Sverige 

AB (3)). 

3.1.7 Kalkylöverlämning 
Platschefens uppgift är att studera hur kalkylingenjören har tänkt kring projektet när kalkylen 

upprättades. Detta kan med fördel göras tillsammans med kalkylingenjören i ett så kallat 

överlämnande till produktionen. Sedan är det platschefens uppgift att arbeta om 

kontraktskalkylen till en produktionskalkyl. (Adamsson & Larsson, 2012) Kontraktskalkylen 

redovisar vilka kostnader projektet har och hur pengarna är fördelade på respektive aktivitet, 

till exempel stomme och tak. Peabs verksamhetsledningssystem (Peab Sverige AB (3)) 

framhäver vikten av att stämma av produktionskalkylen mot kontraktskalkylen och säkerställa 

att produktionskalkylen inte överstiger budgeten. Skulle så vara fallet minskar 

täckningsbidraget och man bör se över sin produktionskalkyl. Platschefen har sedan ansvaret 

att följa upp kostnaderna i projektet och se till att de följer budget, men också att uppdatera 

kalkylen efter de förändringar som sker i, så kalkylen alltid hålls aktuell.  

3.2 Planering 

Definitionen av planering enligt (Nationalencyklopedin, 2017) är: 

 

”Processen att göra upp en plan. Inom t.ex. företag görs planer på olika sikt, från operativa 

planer för de närmaste timmarna, dagarna, veckorna eller månaderna till långsiktiga planer 

som sträcker sig flera år framåt i tiden. Planer kan göras av och för individer men vanligt är 

också att de omfattar hela eller delar av projekt och företag.” 

 

Definitionen av planering hänvisar i första hand till tidsmässig planering. I detta 

examensarbete när planering benämns kommer även det många gånger att referera till just 

tidsmässig planering. Men förutom ren tidsplanering så kommer planering, som det används 

i detta arbete, att innebära att man har kontroll på situationen genom planering. Det vill säga 
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inte enbart tidsmässigt kontroll genom planering. Planering kan även innebära att det finns 

en plan för att driva bygget i önskad riktning med hänsyn till de förutsättningar som finns. 

Planering kommer även att återfinnas i resultatdelen som behandlar kostnader och hur 

kostnader hanteras i ett projekt. I det fallet är planering en viktig faktor i ekonomiarbetet och 

vilken plan som respektive platschef har för att hantera de fakturor som erhålls i projektet.   

3.2.1 Projektets tidplan  
Projektets tidplan är ett viktigt styrdokument och är starkt kopplad till kalkylen. Från kalkylen 

erhålls timmar för de olika arbetsmomenten, vilka sedan överförs till en tidplan. Därmed är 

tidplanen en viktig koppling till projektets kostnader. (Adamsson & Larsson, 2012) I Figur 4 

visas relationen mellan produktionskalkyl och tidplanerna och på vilket sätt de hör ihop. 

Detaljeringsnivån på tidplanerna förfinas gradvis. Anbudstidplanen kan ses som en grov 

tidplan som redovisar strukturen och start- och sluttiden på det kommande projektet (Révai, 

2012). Produktionstidplanen är mer detaljerad och dessutom anpassad och findelad i den 

ordning som projektet byggs i. Den rullande tidplanen eller veckoplanen är den mest 

detaljerade tidplanen som görs på byggarbetsplatsen. Vanligen sträcker den sig över cirka 2vå 

till fyra veckor och visar både vad som ska utföras, när det ska utföras och vem som ska utföra 

arbetet. (Révai, 2012) 

 

 
 

Figur 4. Relationen mellan kalkyl och tidplan 

3.2.1.1 I anbudsskedet 
Redan i anbudsskedet tas en tidplan fram för projektet. Kalkylen byggs vanligen upp av 

tidplaneaktiviteter som gör det möjligt att strukturera kalkylen så den överensstämmer med 

den ordning man har planerat att bygga i. Detaljer tas inte med i denna tidplan, som endast 

utgör en grov tidplanering. Denna ligger till grund för bland annat omkostnadskalkylen, 

Produktionskalkyl

Nettotimmar och 
allmänna arbeten

Underlag för 
tidplan

Produktionstidplan

Rullande tidplaner

Materialkostnader Omkostnader Underentreprenörer
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eftersom det finns ett värde i att kunna planera för hur länge som exempelvis kranar behövs 

på byggarbetsplatsen. (Peab Sverige AB, 2012) 

3.2.1.2 I produktionsskedet 
En produktionstidplan har till syfte att samordna produktionen och därmed undvika störningar 

(Peab Sverige AB (3)). Produktionstidplanen ska beakta kända förutsättningar som påverkar 

produktionen. Det finns en tydlig koppling mellan produktionstidplan och produktionskalkyl 

eftersom aktiviteterna som benämns i produktionstidplanen även återfinns i 

produktionskalkylen. Det gör det möjligt för platschefen att på ett överskådligt sätt använda 

och härleda timmarna från produktionskalkylen vid framtagandet av produktionstidplanen. 

3.2.1.3 Rullande tidplaner 
Den rullande tidplanen är alltså den mest detaljerade tidplanen som utförs på ett projekt. 

Detaljeringsnivån kan vara allt från hela dagar till timmar. Den redovisar de aktuella timmarna 

som finns till förfogande för respektive aktivitet samt vem som är ansvarig för uppgiften. 

(Révai, 2012) Eftersom den är på en fin detaljeringsnivå så skapas möjligheter att göra dagliga 

avstämningar. Varje vecka planerar platschefen kommande veckors arbete.  

3.3 Engagemang och dess betydelse i ett byggprojekt 

För att kunna besvara forskningsfråga nummer två om vilka faktorer som driver 

engagemanget på ett byggprojekt så beskrivs här teori som fokuserar på just det. Första delen 

beskriver ledarens ledarskap för att skapa engagemang samt definitionen av engagemang hos 

människan. Eftersom engagemang startar hos ledningen så är det av stor vikt att ledaren är 

medveten om sin roll och hur gruppen kan påverkas. Andra delen beskriver faktorer som 

bidrar till ett ökat engagemang och på vilket sätt dem påverkar. Detta ska hjälpa till att 

beskriva resultatet i en mer teoretisk form.    

3.3.1 Ledarens roll för engagemang i gruppen 
Det finns olika sätt för hur en ledare ska agera i sitt ledarskap för att det ska uppfattas som 

trovärdigt (Rolandsson & Oudhuis, 2009). Enligt författarna ska ledaren bland annat balansera 

mellan att leverera bra siffror högre upp i organisationen utan att medarbetarna enbart 

uppfattar sig själva som produktionsmedel. Detta är en balansgång som Rolandsson & 

Oudhuis  (2009) anser är möjlig att uppnå via förtroende mot sina medarbetare. För att 

medarbetarna ska vilja engagera sig i den riktningen som företaget arbetar i så är det viktigt 

att ledaren eftersträvar att skapa en effektiv organisation och att medarbetarna själva känner 

att de kan påverka sin egen arbetssituation. 

En verksamhet är i ständig förändring, inte minst när marknaden och ekonomin kan svänga 

kraftigt (Rolandsson & Oudhuis, 2009). Förändringar kan även skapa osäkerhet hos 

medarbetarna som kräver att de känner förtroende till sin ledare, för att minska oron. 

Verksamhetens mål är att förändras med marknaden och Rolandsson & Oudhuis (2009) menar 

på att de anställda ska fortsätta ta mycket eget ansvar för att behålla utvecklingsmöjligheterna 

i organisationen, även då verksamheten förändras. Däremot kan det krocka med företagets 
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ambition om att arbeta i en viss riktning. Ledaren hamnar i en svår sits i de fall där marknaden 

är osäker och behovet av kontroll växer men vill inte detaljstyra för att tappa det egna 

engagemanget hos medarbetarna. Samtidigt krävs det att en ledare kan ta ansvar och vara 

handlingskraftig. De egenskaperna är viktiga hos en ledare som vill ha förtroende hos sina 

medarbetare (Rolandsson & Oudhuis, 2009). Krav från omvärld eller andra högre upp i 

organisationen på att nå resultat kräver att ledaren är handlingskraftig, utan att för den skull 

vara auktoritär.  

3.3.2 Människans engagemang 
Lyckade projekt skapas av människor som fungerar ihop (Ortman, 1999). Men vad är det som 

styr om vi känner oss engagerade eller inte? 

Hjärnas två halvor styr vad vi vet och vad vi gör. Den vänstra halvan styr funktionerna som till 

exempel de fakta vi känner till och de analyser vi gör efter de referensramar som vi har. Den 

högra halvan däremot, den styr de handlingar vi faktiskt utför och behandlar funktioner som 

det undermedvetna, intuitionen, kreativitet och drömmar. Det är samverkan mellan 

hjärnhalvorna, mellan det medvetna och det undermedvetna som styr vår kreativitet och 

därmed vårt engagemang. (Ortman, 1999) 

Engagemang och motivation är två begrepp som överlappar varandra vad gäller betydelse. 

Berglund (2010) beskriver skillnaden som att engagemang innefattar vilja och intresse att 

uträtta en viss uppgift, ofta bättre än vad som är minimikrav. Både kreativitet och 

innovationsförmåga kan kopplas till detta begrepp. Engagemang kan beskrivas som intresset 

för att leverera det resultat som arbetet syftade till. Vidare beskriver han att motivationen 

kopplas i större utsträckning till individens känsla, snarare än vad som faktiskt åstadkoms.  

De flesta upplever sig som mest engagerade när man utför någonting frivilligt. Palm (2008) 

beskriver i sitt arbete upplevelserna kring flow. Ett flow uppstår när människan är djupt 

engagerad i en uppgift, tappar bort tiden och samtidigt gör en uppgift för att man känner att 

det är värt att göra för sin egen skull. Ett flow nås bäst genom att ha tydliga mål och att 

prestationen direkt ger någon typ av återkoppling. Oftast når man ett flow i uppgifter som är 

utmanande, dock är gränsen mot ångest och känsla av otillräcklighet för uppgiften nära på 

andra sidan gränsen. 

3.3.3 Faktorer som driver engagemang 
Faktorerna som beskrivs här är särskilt anpassade efter de faktorer som under intervjuerna 

framkom som viktiga. Ett flertal av faktorerna har även funnits med som teoretisk grund och 

använts som underlag för intervjufrågor. Genom att finna nyckelord i resultatet så har följande 

faktorer valt att belysas och har till syfte att, på ett mer teoretiskt plan, beskriver på vilket sätt 

som de påverkar engagemanget. 

3.3.3.1 Delaktighet 
Sambandet mellan delaktighet och prestation finns det flertalet undersökningar kring. 

Berglund (2010) beskriver utifrån Pfeffers argumentation hur medarbetarnas medverkan 
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leder till större engagemang. Han menar på att en hög grad av engagemang har en tydlig 

koppling till prestationen mos medarbetarna. 

Men det räcker inte med enbart engagemang från medarbetarna i företaget, någon i 

organisationen måste även kunna plocka upp engagemanget och ta tillvara på det på bästa 

sätt, och många gånger är det här som utmaningen finns (Berglund, 2010). 

Delaktighet är ett omfattande begrepp och kan innefatta delaktighet ur många olika 

synvinklar. Ahlberg m.fl. (2008) beskriver delaktighet inom ett företag som att medarbetarna 

ska kunna göra sina röster hörda och att ledningen även lyssnar och visar intresse, vilket även 

Berglund (2010) beskriver är en viktig del i delaktigheten.  

Delaktighet och ständiga förbättringar går hand i hand. Till exempel kan medarbetarnas 

delaktighet bidra till att man ständigt utvecklar säkerhetstänket på arbetsplatsen.  

3.3.3.2 Målsättningar 
Målbilden styr vårt sätt att se på en uppgift. Skapas en inbillning och en bild om att någonting 

är omöjligt så återfinns den känslan hos människan. En uppgift, som har till syfte att vara 

motiverande, och som beskrivs för någon annan måste beskrivas på ett sådant sätt att 

mottagaren ser möjligheterna. Det är avgörande för engagemanget. Mål- och visionsbilder är 

betydande för hur människan uppfattar en uppgift (Ortman, 1999). 

Att skapa en tydlig målbild är inte självklart och enligt Ortman (1999) kan målen många gånger 

bli allt för generella och därmed inte användbara. En otydlig målbild kan också resultera i att 

projektmedlemmarna uppfattar målet på olika sätt och därmed missuppfatta projektet. 

Tanken med en målbild grundar sig på den problemformulering som finns. Utan syfte är det 

svårt att presentera ett mål. (Marttala & Karlsson, 2011) 

Ortman (1999) beskriver de faktorer som spelar in huruvida ett mål kan anses vara bra 

uppställt eller inte. För att ett mål ska anses som bra och därmed bidra till motivation behöver 

de vara: 

- Tydliga. Alla inblandade ska kunna se vilket resultat som förväntas och vilken insats 

respektive part behöver göra för att nå dit. Marttala & Karlsson (2011) beskriver också 

att målen ska vara tydliga men betonar vikten av att målet ska beskriva vad som ska 

åstadkommas i projektet, inte hur man ska nå dit.  

- Mätbara. Man ska kunna veta när målet är nått och stämma av hur man ligger till. 

Därför är det även av stor vikt att sätta in milstolpar under resans gång för att på så 

sätt veta att arbetet sker i rätt riktning. Marttala & Karlsson (2011) anser att gruppen 

bör starta med att utforma det sista målet, det vill säga det mål som alla milstolpar så 

småningom ska leda till. Efter huvudmålet sätts lämpliga milstolpar att sträva efter.  

- Utmanande. När målet är nått ska en känsla infinna sig att en stor bedrift har 

åstadkommits. Målet ska även vara utmanande för att bidra till att medlemmarna 

känner drivkraft att nå målet 
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- Realistiskt. Skillnaden mellan utmanande och orealistiska kan vara en fin gräns. Målet 

får inte vara för orealistiskt, så medlemmarna får känslan att det inte går att uppnå. 

- Avgränsat. Avgränsningar är viktigt för att veta att man arbetar åt rätt håll. Ett för 

utbrett mål kan innebära att det dels blir otydligt vad som är det egentliga målet. Men 

det blir även svårt att mäta målet och att veta när målet är uppnått. 

- Resurssatt. Det är viktigt att sätta upp ramar för målet i form av vilka resurser som är 

tillgängliga, både i form av människor, pengar och i tid. Har man flera mål är det en 

fördel att göra en prioritetsordning för att fördela resurserna. 

3.3.3.3 Tillhörighet och respekt 
I alla roller och yrken är det viktigt att känna en delaktighet i det företag som man arbetar i. 

Den människosyn som finns på företaget är därmed en viktig faktor som ligger till grund för 

trivseln på företaget. Det handlar om att alla ska känns sig viktiga och betydelsefulla, detta 

bidrar till att medarbetarna känner engagemang. (Berglund, 2010) En viktig del för att känna 

tillhörighet och respekt är hur skillnader mellan olika roller inom företaget hanteras. Ses alla 

som lika viktiga och som en länk i en kedja som inte kan brytas eller finns det olika syn på olika 

roller.  

I slutändan handlar tillhörighet och respekt om vilken företagskultur som finns (Berglund, 

2010), det vill säga, vilka värderingar som företaget kommunicerar och hur attityder och 

beteendeförändringar värderas (Wihlborg, 2012).  

Tillhörighet och respekt är ingenting som uppnås direkt. Byggföretag arbetar oftast i projekt 

och befinner sig då i tillfälliga organisationer som saknar gemensamma och etablerade rutiner 

(Eklund, u.å). Då blir det extra viktigt att ha en tydlig företagskultur som bygger upp 

organisationen.  

FIRO är en modell som beskriver grupprocessen. Psykologen Will Schutz presenterade sin 

studie kring grupprocessen och dynamiken 1958. Enlig honom finns det tre faser som alla 

grupper behöver gå igenom för att nå sin maximala samhörighet och effektivitet. (Bergsten & 

Seger, 2007) Dessa benämns; Tillhöra, Rollsökning och Samhörighet. Målet med en grupp är 

att nå samhörighet, men alla grupper kommer först att gå igenom tillhörighetsfasen. Där är 

medlemmarna måna om att göra ett gott intryck och innan gruppen går vidare till nästa fas 

ställs frågor som; accepterar jag medlemmarna i denna grupp och accepterar de mig? Kommer 

gruppen vidare så ska även rollsökningsfasen passeras. I den fasen ska gruppen fastställa sina 

roller och det är vanligare att konflikter uppstår. Alla grupper tar sig inte till 

samhörighetsfasen, men når gruppen dit så är konflikterna sinsemellan lösta och en mer 

professionell relation till varandra uppnås. (Lodge & Jacobsén, 2010) Av olika anledningar kan 

gruppen falla tillbaka till en underliggande fas, detta kan till exempel ske om gruppen får en 

ny medlem. Studien som presenterades visar att gruppen inte tar sig vidare till nästa fas om 

inte alla är redo att ta klivet över (Bergsten & Seger, 2007).  
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3.3.3.4 Närvaro från beslutsfattare 
Någonting som anses viktigt för att förmedla engagemang är att beslutsfattare är med i de 

processer som berör besluten. Inom Lean beskrivs det ofta att ledningen ska ha närvaro på i 

produktionsprocessen där den huvudsakliga verksamheten pågår och där man i störst 

utsträckning påverkas av de resultat som besluten innefattar. Fördelarna är att det både 

skapar förtroende hos medarbetarna men också att rätt beslut fattas för att hela bilden av 

verksamheten är presenterad. Detta skapar även möjligheter för direktkontakt och ledningen 

får input av medarbetarna kring verksamheten.  

Den risk som uppstår om ledningen inte gör medarbetarna delaktiga i besluten är att det 

skapas en vi och dem känsla. Har medarbetarna inte varit med och tagit ett beslut är det lätt 

att skylla ifrån sig till varför beslutet inte gav det resultatet som tanken var och varför 

samarbetet inte fungerade. Det bidrar alltså till en motarbetning inom gruppen. (Rolandsson 

& Oudhuis, 2009) 

3.3.3.5 Bygga lag 
Inom den japanska Lean-kulturen anses lagarbete och tillhörighet till en grupp som en 

avgörande faktor för att uppnå engagemang.  

Ett team är alltid starkare tillsammans än enskilda personer (Ortman, 1999). Projektbaserade 

organisationer pratar ofta om resurser när det kommer till att skapa team. Resurserna 

diskuteras i form av antal och kompetenser. Ortman (1999) beskriver också vikten av att välja 

resurser som har rätt egenskaper som i sin tur ger ett fungerande lag.  

3.3.3.6 Utveckla individen  
Utmaningar i arbetet stimulerar engagemanget. Berglund (2010) föreslår att olika arbetslag 

ska ha ansvar för olika områden inom sitt arbete. Hur ansvaret fördelas kan ses från två håll. 

Ett sätt är att ledning delar ut ansvar, men det har också visat sig att ansvar kan skapas genom 

att en grupp gör saker på eget initiativ och därmed får acceptans för att fortsätta. Enligt 

(Berglund, 2010) främjas denna process av uppmuntran och erkännanden. Beroende på hur 

fasta företagets ramar är desto mer eller mindre stimuleras denna process.  

För att genomföra de arbetsuppgifter som förväntas är det viktigt att få ta eget ansvar, men 

med ansvaret ska även vissa befogenheter följa med för att arbetet ska genomföras med 

engagemang. Berglund (2010) diskuterar även vikten av att alla i gruppen ska kunna utföra de 

flesta arbetsuppgifterna.   

3.4 Hårda och mjuka parametrar 

Senare i detta arbete kommer hårda och mjuka parametrar att användas för att beskriva på 

vilket sätt som engagemang och projektets ekonomi hör ihop. Landin & Lind (2011) menar på 

att många gånger läggs fokus på processen och produktionen istället för på människan, vilket 

kan förklaras i hårda och mjuka parametrar. Nedan redogörs för hur parametrarna kommer 

att användas i detta arbete.  
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3.4.1 Hårda parametrar 
För detta examensarbete så kan del 1 av den teoretiska referensramen beskriva de hårda 

parametrar som styr ett projekt. Det innefattar bland annat tidplaner, ekonomisystem och 

produktionstidplaner som på olika sätt används för att följa upp det ekonomiska resultatet. 

Hårda parametrar kommer att beskriva de styrinstrument och faktorer som är direkt kopplade 

till projektets ekonomi. Oftast är det hårda parametrar som mäts i ett projekt i form av 

ekonomiskt resultat och förbrukade timmar. 

3.4.2 Mjuka parametrar 
Mjuka parametrar beskriver istället den upplevda känslan hos medarbetarna kring det arbetet 

som ska utföras. Del 2 i den teoretiska referensramen om engagemangets betydelse i ett 

byggprojekt beskriver i större utsträckning mjuka parametrar genom att belysa faktorer som 

påverkar engagemanget och ledarens roll för engagemang i en grupp. Dessa faktorer är 

vanligen svårare att mäta, eftersom de oftast inte uttrycks i siffror.  

3.5 Lean-filosofin i relation till människan  

Forskningsfråga tre riktar sig till hur Peab kan arbeta med att driva engagemanget i en positiv 

riktning med hjälp av Lean-filosofin. Teorin som beskrivs här har till syfte att kort beskriva vilka 

principer Lean är uppbyggt på. Totalt finns det 14 principer men eftersom detta 

examensarbete fokuserar i större utsträckning på människan och inte produktionsprocessen 

så kommer de principer som behandlar ren produktion inte att benämnas. Olika verktyg som 

finns inom Lean kommer inte heller att beaktas eftersom grunden i Lean inte bygger på 

verktygen utan på det långsiktiga tänkandet (Liker, 2004). I analysen kommer kopplingar att 

göras mot intervjuresultaten och vilka tankesätt som kan appliceras på Peab och vilka 

skillnader som finns i arbetssätten. 

3.5.1 Historien bakom Lean 
Principerna för Lean började formas redan i samma veva som den industriella revolutionen i 

början på 1900-talet. Detta byggde då på sparsamhet, utbytbara delar och med stark 

fokusering på korta ledtider (Bicheno, 2006). Sederblad (2013) beskriver Lean som ett 

produktionstekniskt systemkoncept. Konceptet innehåller de krav som ställs på människorna 

som ska utföra arbetet. För att uppnå ett fungerande system krävs det att medarbetarnas 

krav, kundens krav och ägarens krav harmoniserar. Korta ledtider blev även en viktig del i det 

som Kiichiro Toyoda byggde upp i och med Toyota Motors Co. Bilindustrin i Japan var efter 

andra världskriget en pressad bransch, och för att inte förlora pengar i industrin, kom snabba 

ledtider och kvalitetssäkring i hela processen att bli en viktig del i utvecklandet av Toyota 

Production System, TPS. (Bicheno, 2006) 

TPS skapades av Taiichi Ohno och är samlingsnamnet för de principer som Lean bygger på och 

de ständiga förbättringar som ligger till grund för systemet. Begreppet Lean introduceras först 

1990 i samband med att boken ”The Machine that Changed the World” släpptes. (Bicheno, 

2006) TPS är ett produktionssystem som har till syfte att uppnå en hög kvalitet till lägsta 
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kostnad och på kortast ledtid och drivs av att personalen känner sig motiverade att nå målen 

(Liker, 2004).  

3.5.2 Principerna inom Lean enligt 4P-modellen 
Lean är uppbyggt av 14 stycken principer som skapar en helhetsbild av Lean och där alla 

principer bör uppfyllas för att en hög mognadsgrad av konceptet ska uppnås. Dem 14 

principerna, som alla kommer att beskrivas utifrån Likers (2004) syn är indelade i fyra olika 

grupper, Filosofi, Processer, Anställda och partners samt Problemlösning och kan 

sammanfattas till att kallas 4P-modellen. Modellen är uppbyggd som en pyramid där basen, 

filosofin, är grunden i företaget, se Figur 5. Varje steg i pyramiden består av ett antal principer 

som redogörs nedan. Som är beskrivet innan så kommer inte alla principer att beskrivas, de 

markerade principerna i figuren har inte beaktats i detta arbete.  

 

3.5.2.1 Filosofi, långsiktigt tänkande 
Princip 1. Den första principen inom Lean är vikten av att värdera företagets filosofi. Den 

bygger på att basera sina beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. Målet är att hela organisationen ska arbeta och inrikta sig mot ett 

gemensamt mål som är större än att tjäna pengar. Detta uppnås genom att de anställda 

känner att de har ett uppdrag och ansvar för att utföra uppgiften. Det innebär dock inte att 

syftet inte är att tjäna pengar eller göra kostnadsbesparingar. På Toyota finns en stor 

kostnadsmedvetenhet, men dragkraften ligger inte i att kostnadsminimera. Istället ligger 

dragkraften i att Toyota vill driva en affärsverksamhet som genereras värde för kunden, 

Figur 5. Principerna inom Lean utifrån 4P-modellen, samt med ett förtydligande vilka principer som beaktas i detta 

examensarbete 
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samhället och ekonomin. På Toyota är strävan att arbeta med att göra det rätta för företaget, 

för de anställda, för kunderna och för samhället som helhet. Liker (2004) beskriver också att 

det är företagets filosofi som ligger till grund för dem övriga principerna.  

3.5.2.2 Processer, eliminera slöserier 
Princip 5, 6 och 7 beskriver alla vikten av det standardiserade arbetssättet och hur de på olika 

sätt används i produktionen. Av den anledningen så kommer dessa tre principer att skrivas i 

samma avsnitt.  

Inom Lean är det standardiserade arbetssättet grunden till medarbetarnas delaktighet och 

skapar möjligheterna till att arbeta med ständiga förbättringar som skapar tillåtelse att vara 

kreativ. Det huvudsakliga syftet med ett standardiserat arbetssätt är att avvikelser ska bli 

synliga och därmed kunna elimineras. Inga problem ska döljas under ytan. Standardiseringen 

avser att finna en rutin och ett stabilt arbetssätt för utförandet för att därmed bli medveten 

om när arbetet avviker från rutinen. Det är en snäv balansgång mellan att ge medarbetarna 

strikta regler att följa och ge friheten att förbättra och vara kreativa. För att uppnå den 

balansen så finns det två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Dels hur standarderna är skrivna, 

men också vilka som varit med och tagit fram dem. Standarderna ska ses som en vägledning, 

men samtidigt vara flexibla för att kunna appliceras på varje unikt projekt. För repetitiva 

moment kan standarden vara mer specifikt beskriven.  

Avvikelser upptäcks bland annat genom den tydliga ordningen och redan som finns på varje 

moment. Genom att visualisera det optimala läget så ska det vara enkelt för var och en av 

medarbetarna att se om arbetet avviker från standarden. Principerna lyfter även att det är 

respektive medarbetares ansvar att stoppa en process som avviker från standarden och som 

därmed kan bidra till kvalitetsproblem. Inom Lean betonas vikten av att göra rätt från början 

för att undvika fel i fler led i processen.  

3.5.2.3 Anställda och partners, respekt, utmana dem och låt dem växa 
Princip 9. Denna princip handlar om att man inom Lean ska utveckla ledare som både förstår 

arbetet och föregår med gott exempel, lever enligt principerna samt är med och lär ut dessa 

till andra. Utveckla ledare som förstår arbetet uppnås genom att rekrytera internt. Genom att 

rekrytera internt finns redan filosofin inarbetad hos ledaren och medför därför inga stora 

skillnader i den personliga visionen. Kulturen på företaget är densamma, vilket skapar en 

känsla av att arbeta vidare enligt samma principer, och att vidareutveckla det som redan är 

påbörjat. Princip 9 har en stark koppling till företagskulturen. Även om huvudsyftet många 

gånger är att förbättra produktionen så är det minst lika viktigt att motivera medarbetarna att 

nå målen. Toyota ser sina verktyg som just verktyg, men det är människorna som använder 

dem och det är människorna som står för effektiviteten. För att utveckla ledare och leva efter 

principerna så är det viktigt att alla beslut som fattas, fattas med rätt bakgrundsfakta. Därav 

är det av stor vikt att alla är medvetna vad som händer i produktionsprocessen eftersom det i 

slutändan är den processens om skapar kundvärdet. Både nyanställda och chefer ska tillbringa 

tid i produktionslinan för att skapa sig en egen bild. Syftet med Toyotas företagskultur är att 
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den ska stödja produktionen. Ledarskapet på Toyota präglas av ledande chefer. Ledare som 

styr underifrån och skapar en lärande organisation. Ledarna arbetar efter ledorden och de 

principer som byggts upp, de har kunskaper inom produktionen där det värdeskapande 

arbetet utförs och de ser möjligheter att föra sina kunskaper vidare i organisationen.  

Princip 10. Att bygga lag är en viktig del inom Lean och genom att utveckla människor enligt 

filosofin så skapar man bra team. Däremot är man tydlig med att det inte är ett team som 

utför arbetet, det är individerna i teamet. Genom att hitta en balans så nyttiggörs det bästa 

med teamet, det vill säga samordning, motivation och lärande. Däremot är effektiviteten 

högre vid individuellt arbete. För att utföra ett individuellt arbete effektivt krävs det skickliga 

medarbetare med stor kompetens och förståelse för principerna. Däremot är teamet den 

viktiga länken vid problemlösning, och det är de som arbetar med det värdeskapande arbetet 

i produktionen och som löser de flesta problemen som har med produktionen att göra. För att 

lyckas med att bygga upp både självständiga individer och samspelta team så måste detta 

finnas med som en grundsten i företagsledningens ryggrad. Genom att tillämpa olika verktyg 

och tankesätt så drivs medarbetarna av att alltid göra bättre ifrån sig. Företagskulturen är en 

lång process som innebär att man alltid arbetar mot ett förbestämt mål med hjälp av principer. 

Principerna inom Lean bygger på många av de grundläggande motivationsteorierna och 

innebär att medarbetarna ska känna att de tillhör en gemenskap, att arbetsuppgifterna är 

utmanande och att ansvar och befogenheter tilldelas alla. Motivationen skapas också genom 

att sätta mål och utvärdera arbetet.  

3.5.2.4 Problemlösning, ständiga förbättringar, ständigt lärande 
Princip 12. Innan eventuella problem går att lösa eller några förbättringar ska utföras är det 

viktigt att vara insatt i den aktuella situationen. Det är just detta som princip 12 bygger på. Att 

sätta sig in i den aktuella situationen innebär mer än att enbart spendera tid i 

produktionslinan. För att kunna skaffa sig en grundlig förståelse är det av stor vikt att både 

ledare och anställda förstår processerna och det standardiserade arbetssättet för att på så 

sätt kunna analysera vad som upptäcks. Utan att förstå processen och det arbetssätt som 

ligger bakom är det svårt att göra en analys som visar den verkliga grundorsaken till 

problemet. 

Princip 13. Denna princip behandlar beslutsfattandet och bygger på att beslut ska fattas 

långsamt och i konsensus, det vill säga tillsammans och enigt i en grupp. Principen innebär 

också att alla alternativ ska vara utredda och det ska finnas en motivering till varför man valde 

att ta just det beslutet. För att kunna fatta ett noggrant beslut finns det några punkter som är 

extra viktiga att beakta. Första punkten som är viktig att beakta är att veta dem grundläggande 

orsakerna och samtidigt ställa sig frågan varför det har hänt. De alternativ som plockas fram 

ska analyseras noggrant och det valda alternativet ska vara motiverat. För att sedan skapa 

konsensus i teamet så kommuniceras förslaget ut och som därmed gör anställda delaktiga i 

beslutet. För att nå konsensus så är en viktig del att medarbetarna får chansen att ge sina 

åsikter och kommentarer innan ett beslut tas. Även här kan förslagen presenteras visuellt för 

att skapa en överskådlig bild. 
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Princip 14. En av grundstenarna i Lean och TPS är människan. Utan medarbetare skapas inga 

produkter. Därför fokuserar denna princip på hur man skapar lärande organisationer. 

Principen beskriver att detta sker genom att reflektera och ständigt förbättra organisationen. 

Detta utförs genom att identifiera orsaken och vidta åtgärder. Många av principerna bygger 

på att behålla kompetensen och istället växa i företaget. En lärande organisation skapas 

genom att medarbetare växer och utvecklas i takt med att omgivningen förändras. Genom att 

Lean-filosofin bygger på kontinuitet i det arbetet som genomförs så kan företaget alltid arbeta 

efter ständiga förbättringar. I princip 9 beskrivs hur ledare rekryteras internt för att på så sätt 

vidareutveckla det som är påbörjat istället för att driva fram en ny kultur.  

En lärande organisation skapas också genom att alla arbetar efter ett gemensamt mål. Ett 

utmanande, mätbart och uppnåeligt mål skapar motivation genom att målet kontinuerligt 

stäms av i syfte att visa aktuell status, detta kan med fördel presenteras visuellt. Dem 

övergripande målen sätts på ledningsnivå innan de arbetas vidare med i kedjan. I 

arbetsteamet anpassas målen till den egna verksamheten, men ska fortfarande stämma 

överens med ledningens mål.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångsätt som används för examensarbetet. Den valda 
strategin kommer att förklaras samt motiveringar till de metodval som har gjorts. Kapitlet 
innehåller också hur reliabiliteten, validiteten och de etiska aspekterna har beaktats för att ge 
examensarbetet en kvalitetssäkring.  

4.1 Forskningsansats 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka, 
kan jag inte veta hur jag ska göra det” 

(Fog, 1979) 

En metod har till syfte att strukturera upp arbetet för att på så sätt lösa ett problem och 

komma fram till ett resultat som är både giltigt och tillförlitligt. Alla metoder passar inte allt 

sorts arbete och en metod som passar en kvantitativ analys passar inte alltid ihop med 

forskning som ska bedrivas mer kvalitativt. (Holme & Solvang, 1991)  

I det aktuella fallet har examensarbetet bedrivits på ett deduktivt sätt. Detta angreppssätt 

innebär att befintlig teori används för att formulera forskningsfrågor. Teorin har till syfte att, 

med hjälp av resultatet, bygga upp slutsatserna på ett teoretiskt sätt och även underbygga 

analyserna och därmed kunna skildra samband mellan teori och praktik. För ett deduktivt 

angreppssätt så startar de allra flesta arbetena med hypoteser. Hypotesen som arbetet 

startade med var huruvida engagemang påverkade det ekonomiska resultatet på ett 

byggprojekt. Samt om tankesätt från Lean kan användas för att beskriva hur engagemanget 

kan öka. Arbetet startade således med teoriavsnittet, men i takt med att intervjuerna 

genomfördes så förändrades teorin och utgår från det resultat som presenteras. Den 

teoretiska referensramen har utökats allt eftersom nya resultat har analyserats.  

4.2 Val av företag och nuläge 

Peab Sverige AB, region Bygg Nord i Luleå är ett företag jag arbetat åt under två års tid. Det 

startade med 7-månaderspraktik som övergick till anställning. Det är en av anledningarna till 

att arbetet beskriver Peabs sätt att arbeta. Fördelarna är att jag sedan innan känner till 

processerna och har utvecklat ett kontaktnät som kommer väl till användning i arbetet. Av 

samma anledning finns det även några negativa aspekter att beakta. Ur ett metodperspektiv 

så är riskerna upptagna i metodkritiken men det finns några som inte är kopplade till 

metodval. Att studera ens egen arbetsgivares sätt att arbeta kräver ett öppet sinne, det finns 

en risk att arbetet inte speglar Peabs sätt att arbeta. Genom att arbetet har varit ett önskat 

arbete från Peabs sida finns det dock en förståelse kring problematiken. Det problem som 

valts att studeras har även belysts i arbetsgruppen av ledare på Peab. Det finns därmed en 

acceptans att studera det valda området vilket underlättar steget att kliva in i rollen som 

examensarbetare istället för kollega.  

Det valda området beror delvis på det egna intresset men är också baserat på önskemål från 

Peabs sida. Examensarbetets ursprung bottnar i att Peab ser ett problem i att allt för ofta så 

presenteras inte det ekonomiska resultat som krävs på enskilda projekt. Detta har arbetats 
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med under hösten 2016 och under en arbetsdag fick alla tjänstemän tillhörande Luleå arbeta 

med frågan ”Vilka nycklar behöver appliceras på projektet för att projekten ska generera 10% 

vinst i täckningsbidrag 1?”. Jag satt med som observatör denna dag då man arbetade djupare 

med vissa nycklar och enades om ett antal som har en stor påverkan på det ekonomiska 

resultatet. Vid dagens slut drog man slutsatsen att i grund och botten är det engagemanget 

som påverkar projektets alla moment och därmed ekonomin. Det arbetet som gjordes i 

grupperna beskriver nuläget på Peab och det är i den punkten som detta examensarbete tar 

vid. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Litteraturstudie 
Berglund (2010) har gjort ett gediget arbete i sin rapport ”Engagemang efterfrågas- Hur tre 

tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean”. Forskningen 

behandlar frågor kring engagemang och hur man i företagsledningen arbetar för att skapa 

engagemang. Forskningen följer tre olika företag och hur deras arbete mot att implementera 

Lean har utförts. Författaren utgick från 10 områden som visade sig ha stor betydelse för 

engagemangets påverkan. I denna rapport återfinns några av de uppställda punkterna, men 

de är också hämtade från andra källor och vad som framkommit som viktigt på intervjuerna.  

Litteraturstudien har till syfte att sammanfatta ett antal punkter som driver engagemang. 

Eftersom studien också har till syfte att klarlägga hur projektledningens engagemang kan 

kopplas till projektets ekonomi så innehåller litteraturstudien också information om hur en 

kalkyl hanteras i projekten och vad den har för syfte och användning i ett projekt. 

Nyckelpersoner som är delaktiga i projektets anbuds- och produktionsskede beskrivs genom 

att förklara arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 

Examensarbetet har också till syfte att beskriva hur filosofierna inom Lean kan påverka 

engagemanget i en positiv riktning. Därför beaktas även Leans 14 grundprinciper i 

litteraturstudien. I första hand har boken ”The Toyota way” av Liker (2004) använts för att 

beskriva principerna. Anledningen till att just den boken har valts är för att studera hur Lean 

en gång startade på Toyota. Används andra källor finns det en risk att andra författare gjort 

sin tolkning av principerna. Alla 14 principer är inte upptagna i detta examensarbete, 

anledningen till det är att vissa av principerna har till syfte att bland annat korta ledtider och 

skapa ett bättre flöde och innebär därmed ett stort fokus på produktionen. Detta 

examensarbete fokuserar i större utsträckning på människan än på produktionsprocessen.  

4.3.2 Kvalitativ intervju 
Enligt Kvale (1997) så har den kvalitativa forskningsintervjun till syfte att förstå ett ämne från 

livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.  

Intervjun kan liknas med ett vardagligt samtal, eftersom strukturen på intervjun inte är helt 

låst. Men samtalet förs inte helt öppet heller och strukturen benämns därför som 

halvstrukturerad. Skillnaden mot ett vanligt samtal är den frågeteknik som används och sättet 
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som frågorna angrips på för att intervjun ska ses som professionell. Styrkan i den kvalitativa 

intervjun är den semistrukturerade formen, forskaren ger ramarna kring vilket ämne som ska 

belysas men respondenten får påverka samtalets utveckling (Holme & Solvang, 1991). 

Författarna menar också att de nerskrivna frågorna inte nödvändigtvis behöver ses som ett 

frågeformulär utan kan ses som en minneslista för de punkterna som ska besvaras. Samtidigt 

får inte ursprungsfrågorna glömmas bort vilken kan resultera i att de inte besvaras.  

Fördelen och styrkan med den kvalitativa forskningsintervjun är att den, om den utförs på rätt 

sätt, fångar erfarenheter och den intervjuade får möjligheten att berätta en situation ur ett 

eget perspektiv och med egna ord.  

Slutsatser kan dras utifrån vilka svar som ges, men också vilka svar som inte ges då avsaknaden 

av svar också kan ge indikation på resultat. 

Efter att huvuddragen i teorin var beskriven så planerades tre intervjuer. Intervjuerna är det 

huvudsakliga resultatet i examensarbetet och har till syfte att spegla tre olika platschefers syn 

på ekonomi och engagemang. Resultatet har sedan jämförts och analyserats mot teorin. 

Intervjuerna följde ett underlag som var indelat efter de två första forskningsfrågorna. Den 

första delen av intervjun behandlade ekonomistyrningen och hanteringen av kalkylen i ett 

projekt och vilka som involveras i projektets ekonomi. Del två behandlade engagemang och 

målsättning. Hela underlaget återfinns i bilaga 1. Eftersom intervjuerna hade ett 

semistrukturerat upplägg följdes inte underlaget fullt ut i den ordningen som är skriven. 

Ordningen på frågorna anpassades efter hur intervjun utvecklades. Men i slutändan har alla 

platschefer besvarat alla frågor. Intervjuerna var runt 60 min långa och för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt att analysera svaren så spelades intervjuerna in.  

De tre intervjuerna har skett med platschefer på Peab. Att det är just platschefer som 

intervjuas beror på att de har det övergripande ansvaret på arbetsplatsen samt att enligt 

Sörqvist (2016) så börjar engagemang uppifrån. Därför är platschefen utplockad som den 

viktigaste länken för att skapa engagemang på arbetsplatsen. I denna rapport har 

avgränsningar gjorts till byggarbetsplatsen och att studera den interna arbetsgruppen, som 

beroende på projekt är utformad på olika sätt. Platschefen har alltså det övergripande 

ansvaret på arbetsplatsen, detta förklaras närmare i Peabs befattningsbeskrivning för vilka 

arbetsuppgifter som ingår. Uppgifter kan delegeras ut till andra, men i slutändan är det 

platschefen som ansvarar för byggarbetsplatsen. De intervjuade platscheferna är idag 

involverade i olika typer av projekt men intervjuerna syftar inte till att enbart reflektera kring 

nuvarande projekt utan erfarenheter och svar hämtas från olika delar den intervjuades 

historia och därmed olika projekt. 

Resultatet sammanställdes genom att först skriva ner intervjuerna i korthet för att finna 

gemensamma nämnare och nyckelord. De gemensamma nämnarna blev sedan till rubriker i 

resultatet. För att finna de gemensamma nämnarna så användes också den beskrivna teorin 

för att hitta samband och nyckelord. Eftersom intervjufrågorna är kopplade till 

forskningsfrågorna så är även resultatet uppdelat efter respektive forskningsfråga. 
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4.4 Analysmetod 

Alla tre forskningsfrågorna har studerats i litteraturstudien och är en del av teorin. 

Forskningsfråga 1 som behandlar ekonomistyrning samt kalkylhantering i ett byggprojekt och 

forskningsfråga 2 som behandlar engagemanget och målsättningarna i ett projekt har varit 

grunden i intervjuerna och därmed i resultatet. Resultatet av dessa två frågor kommer att 

jämföras och analyseras med beskriven teori se Figur 6. Forskningsfråga 3 som behandlar på 

vilket sätt Lean-filosofin kan användas för att öka engagemanget har inte varit en del av 

intervjuerna och finns således inte med som en del av resultatet. Anledningen är att denna 

fråga inte har till syfte att spegla hur Peab arbetar idag utan har till syfte att, ur ett teoretiskt 

perspektiv, belysa på vilka grunder som Lean kan användas som framtida tankesätt på Peab, 

även vilka de stora skillnaderna i arbetssätten är. Analyserna från forskningsfråga 1 och 2 

kommer vävas ihop i analysen för forskningsfråga 3 och presentera hur Lean-filosofin kan 

påverka engagemanget i en positiv riktning. Se koppling nedan, där forskningsfråga 3 ansluter 

teori och de analyser som är utförda för forskningsfråga 1 och 2.  

  

 
Figur 6. strukturen på metoden i examensarbetet och en visuell bild hur forskningsfrågorna är kopplade till resultat, analys 
och slutsatser 

Analysen har skett genom att göra en kvalitativ innehållsanalys. Det enligt Nyby (2015) innebär 

att innehållet i det kvalitativa resultatet tolkas genom kategorisering. Denna typ av 

analysmetod bygger på att materialet tolkas både i sin helhet men också i respektive delar. 

Tolkningen som görs har till syfte att förstå den intervjuades upplevelser och erfarenheter och 
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hur åsikterna kan appliceras i ett större sammanhang. Kategorisering utförs genom att läsa 

igenom det aktuella materialet och koda texten i enlighet med det som anses viktigt för 

studien. I det aktuella examensarbetet kategoriserades intervjuresultatet genom att 

sammanställa intervjusvaren som hörde till respektive fråga och finna nyckelord som vägde 

tungt i alla intervjuer. Utifrån nyckelorden skapades rubriker som strukturerar upp resultatet 

och som har till avsikt att, tillsammans med teorin, skapa förutsättningar för att analysera och 

dra slutsatser.  

4.5 Metodkritik 

4.5.1 Etiskt perspektiv  
Att de intervjuade platscheferna samtycker till intervjun är en viktig del i det etiska 

perspektivet. Den intervjuade ska vara informerad om examensarbetets generella syfte och 

hur upplägget för undersökningen ser ut. Samtycke innebär också att personen ska vara 

medveten om att medverkandet är frivilligt och i och med det vilka risker och fördelar som 

kan finnas i att delta. (Kvale, 1997) 

Intervjun innebär att den intervjuade behöver relatera till sitt eget sätt att arbeta. Att de 

intervjuade ska dela med sig av med- och motgångar samt framföra sina åsikter är inte 

självklart och något som kommer beaktas i validitet. De intervjuade har innan intervjun fått 

veta att deras namn inte publiceras i arbetet.  

I de genomförda intervjuerna fanns det dock en risk i att berätta allt för utförligt vad intervjun 

skulle handla om och hur resultatet skulle användas. Risken fanns att den intervjuade 

personen anpassade sina svar till frågan istället för att berätta den egentliga situationen. För 

att minska den risken kommer informationen kring intervjun syfte att presenteras 

övergripande och innan rapporten publiceras kommer de intervjuade att få godkänna vad som 

skrivits och vilka slutsatser som dragits av intervjun. Även Kvale (1997) beskriver svårigheterna 

med att ge för mycket information och att det kan påverka deltagarnas svar. 

4.5.2 Validitet 
Validitet kan jämföras med giltighet, och beskriver om en viss fråga mäter det den faktiskt är 

avsedd att mäta. Dessutom ska tolkningar och slutsatser bygga på validerad data. Det är 

strukturen i arbetet som bestämmer om slutsatser kan dras från data eller inte. (Bell, 2006) 

Enligt Holme & Solvang (1991) så är det viktigt att man i kvalitativa studier låter de intervjuade 

styra sin egen medverkan, därför utformades frågorna i intervjun semistrukturerat och svaren 

kan användas både för att bekräfta litteratur men också för att se vilka faktorer man inte väljer 

att hänvisa till under intervjun.  

För detta arbete har validiteten säkrats främst genom valet av metod. Genom att jämföra teori 

med kvalitativa intervjuer har likheter och skillnader observerats. Teorin som finns beskriven 

är däremot kopplad till det resultatet som intervjuerna gett och kan till viss del ses som 

nyanserande, det vill säga, det kan finnas annan teori som också kan ses som giltig för studien, 

men har valts att inte beaktas eftersom det inte finns något resultat att jämföra teorin mot. 
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Ett exempel är bland annat kapitlet kring att driva engagemanget. Det finns fler faktorer som 

driver engagemang än dem upptagna i teorin, men för att möjliggöra en analys mellan teorin 

och praktiken så har faktorer valts efter vad som framkommit som viktiga under intervjuerna.  

Deltagarna i intervjun var vid intervjutillfället inte medvetna om på vilket sätt svaren skulle 

användas. Det kan tolkas på två sätt. Ena aspekten innebär att det var ett medvetet val att 

inte redovisa hela syftet och den teoretiska bakgrunden för de intervjuade, för att därmed 

minska risken att få vinklade svar som inte beskriver den verkliga bilden. Sett från andra 

aspekten är tolkningen av svaren och därmed dess giltighet en viktig faktor att beakta. 

Eftersom examensarbetaren är medveten om vilka svar som söks kan tolkningar av svaren har 

gjorts som inte överensstämmer med den deltagandes syfte. För att säkerställa att så inte är 

fallet, och därmed öka validiteten, har deltagarna fått tillgång till det färdiga materialet och 

haft möjligheten att läsa resultatet och tolkningen av svaren.  

4.5.3 Reliabilitet 
Att kritisk granska den information som erhålls under arbetet är viktigt ur den aspekten att 

det resultat som presenteras ska vara tillförlitligt. Reliabiliteten, tillförlitligheten, är ett mått 

som beskriver hur man med en viss metod ska komma fram till samma resultat, men vid ett 

annat tillfälle. (Bell, 2006)  

Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt spegla den verkliga arbetsplatsen. Därför har 

fokus lagts på kvalitet framför kvantitet. Ett kvalitativt arbete har till syfte att skapa bättre 

förståelse för olika faktorer, i detta fall beteenden, en kvalitativ studie är inte statistisk 

representativ (Holme & Solvang, 1991). Därmed är det inte möjligt att dra slutsatser för hela 

byggsektorn i och med resultatet som presenteras.  

Genom att genomföra ett fåtal intervjuer har mer fokus lagts på respektive respondent och 

svaren har kunnat analyseras mer ingående. Däremot kan ett konstaterande göras att alla 

respondenter inte har svarat likadant på alla frågor trots att samma frågor ställts, anledningen 

till det beror på att frågorna inte kan bedömas efter rätt eller fel, utan är personberoende och 

hade till syfte att belysa respektive platschefs erfarenheter och kunskaper. Det kan även 

konstateras att om tre andra platschefer valts ut i intervjun hade ytterligare tre olika åsikter 

och svar erhållits. Det som däremot kan ses som en gemensam faktor mellan de intervjuade 

är att de till stor del har beskrivit liknande tillvägagångssätt och arbetsmetod med att de mjuka 

och i högre grad personrelaterade parametrarna skiljer sig åt. 

Intervjuerna har haft semistrukturerat upplägg, därmed har frågorna varit fria för tolkning. 

Valet att genomföra frågorna på detta sätt har varit för att studera vad de intervjuade väljer 

att hänvisa och referera till. Utifrån det kan slutsatser och indikationer ges. 

En faktor att beakta vid intervjun, som kan vara både en fördel och en nackdel, var det faktum 

att det finns en relation till var och en av de intervjuade redan innan. I och med att en personlig 

kontakt redan fanns, innebar det en risk att respondenterna inte fick tala helt fritt, alternativt 

att det fanns en brist i att inte lyckas kliva in i rollen som examensarbetare utan faller in i rollen 

som kollega och därmed kan leda svaren i en viss riktning. Detta var en viktig punkt att beakta 
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innan intervjuerna. Detta har beaktats genom att vara medveten om att risken föreligger och 

genom att upplysa respondenterna om rollen som examensarbetare istället för kollega.  

Intervjufrågorna har utformats för att kunna se skillnader och likheter med teorin. Därför 

skulle samma typ av frågor kunna ställas till andra platschefer på andra företag, däremot har 

olika företag olika verksamhetsledningssystem och svaren kan därmed komma att skilja. Men 

eftersom detta examensarbete riktar sig mot Peab och inte att jämföra olika företag så har 

den aspekten inte beaktats. 



 RESULTAT  

27 

 

5 Resultat 
Resultatkapitel har till syfte att presentera studiens undersökande del. I denna del kommer resultatet 

från intervjuerna att redovisas. Resultatet är uppdelat efter dem två första forskningsfrågorna. 
Första delen beaktar ekonomistyrningen på ett projekt och är sammankopplad med 
forskningsfråga 1, rubrikerna är satta efter gemensamma nämnare, både nyckelord mellan 
intervjuerna, men också gemensamma nämnare mot den teoretiska referensramen. Andra 
delen av resultatet beaktar forskningsfråga 2, engagemangets påverkan på ett byggprojekt 
och hur de intervjuade tar hänsyn till just engagemang och målsättningar i ett projekt. 
Rubriksättningen har haft samma tillvägagångssätt som i första delen. Den valda 
rubriksättningen har till syfte att skapa en röd tråd mellan teori, resultat och analys.  
 

5.1 Ekonomiska och tidsmässiga avstämningar i ett projekt 

Första delen av resultatet är resultatet av intervjuerna kopplade till forskningsfråga 1. Peabs 

verksamhetsledningssystem förklaras kortfattat och har till syfte att skapa en förståelse för 

vilka riktlinjer som utgör bakgrunden till arbetet inom Peab. Vidare följer resultatet om hur 

ekonomin och tiden följs upp i projekten och hur de intervjuade arbetar med 

kalkylöverlämningar. Resultatet beskriver även vilka som involveras i projektet och på vilka 

grunder. Att undersöka hur ekonomin hanteras och på vilka sätt Peab arbetar i sina projekt 

har också till syfte att utgöra underlag för hur Lean-filosofin kan komma att appliceras på Peab, 

vilket sedan presenteras i analys- och diskussionsdelen.  

5.1.1 Peabs Verksamhetsledningssystem  
Syftet med verksamhetsledningssystemet är att det ska stödja de mål och visioner som finns 

på Peab och att man genom att arbeta efter verksamhetsledningssystemet ska arbeta i rätt 

riktning för att nå målen. Verksamhetsledningssystemet är även utformat för att uppfylla krav 

från beställare, kunder och myndigheter. Slutligen ska systemet även stödja bilden av Peab 

som ett enhetligt bolag. Syftet är att skapa en struktur både internt och utåt mot marknaden. 

(Peab Sverige AB (6), 2013) Från Peabs verksamhetsledningssystem framgår hur Peab 

gemensamt ska arbeta i projekten. Under produktionsfasen finns information om hur 

ekonomin fortlöpande ska följas upp och beskrivs som: 

 

”Fortlöpande arbete innebär att vi löpande säkerställer att vi använder det, ur ekonomisk 

synvinkel, bästa produktionsupplägget. Vi ska även bevaka och reglera kostnadsförändringar 

förorsakade av ändrade produktionsförutsättningar och ändrad omfattning av 

entreprenaden. I fortlöpande arbete ingår Metodbyte/Index/Kalkyljustering, 

Mängdreglering, Kontraktsadministration samt ÄTA-arbeten.”  

(Peab Sverige AB (3)) 

 

Till detta följer ett antal dokument som har till syfte att skapa förutsättningar för att arbeta 

samsynt i ekonomihanteringen. Bland annat finns rutiner för kontraktsadministration, 

blankett för betalningsplan och blanketter för ÄTA-hantering.  
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Verksamhetsledningssystemet ska även bidra till att de metoder och verktyg som finns 

beskrivna ska stärka Peab i sina visioner och mål. Arbetssättet som presenteras i 

verksamhetsledningssystemet ska även bidra till att Peab arbetar enligt sina fyra ledord, 

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. (Peab Sverige AB (7), 2016) 

5.1.2 Avstämning av projektets ekonomi 
I ett projekt ingår det också att man gör prognoser fyra gånger per år. Slutkostnadsprognosen 

redovisar de slutgiltiga intäkterna och är ett styrmedel för projektets ekonomi. För att vara 

förberedd inför prognosarbetet är det av betydelse att ha gjort ett bra förberedelsearbete och 

fortlöpande stämma av ekonomin. Av de intervjuer som har genomförts så arbetar man 

relativt lika. Ingen av de intervjuade gör avstämningar av ekonomin endast vid 

prognostillfällena, och argumentet var att då är det redan för sent för att ta till åtgärder. 

Platschef (PC) 1 beskriver att vid varje prognostillfälle genomförs en ordentlig avstämning, 

men kontroller mot ekonomisystemet utförs betydligt oftare. Den målsättning som är 

framtagen i produktionskalkylen är det som kontroller utförs mot. PC 2 gör en ekonomisk 

avstämning varje gång en faktura kommer in i systemet, vilket är dagligen. Han trycker på att 

det alltid måste finnas en plan och en täckning för den inkomna kostnaden.  

 

”Som platschef ska man veta, i alla fall på ett ungefär, vad fakturan kommer landa på, och 

därmed veta att det finns täckning för den i kalkylen” 

PC 2 

 

När fakturan inkommer och posten finns med i produktionskalkylen så kontrolleras summan 

mot den planerade utgiften och läggs sedan in under rätt konto i ekonomisystemet. Finns 

posten inte med i kalkylen, och det egentligen inte finns pengar för den så behövs istället en 

planering för hur kostnaden ska hanteras.  

5.1.3 Överlämning av kontraktskalkyl till produktion  
När kontraktkalkylen överlämnas till produktionen omarbetas den av platschefen till en 

produktionskalkyl. Momentet utförs olika beroende på vilken platschef som tar emot kalkylen. 

PC 1 går igenom kontraktskalkylen och ser över de metodval som kalkylatorn har gjort. I 

intervjun statuerades ett exempel där platsledningen i produktionen valt att byta metod för 

betongsocklarna i projektet. Den kalkylerade summan för prefabricerade betongsocklar räckte 

inte till och därför sågs metoden över. I detta fall valde projektet att prefabricera socklarna, 

fast istället för att beställa dem av en leverantör så tillverkades dem på plats.  

 

”Det var ett gemensamt beslut på arbetsplatsen att göra så”  

PC1 

När beslutet var fattat diskuterades den valda lösningen och utförandet med de yrkesarbetare 

som skulle utföra arbetet. Tillsammans valde laget typ av form och gjorde en planering för hur 

arbetet skulle ske.  
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I efterhand ansågs beslutet som ett bra beslut, i första hand ekonomiskt, beslutet togs 

tillsammans mellan platschef, arbetschef och kalkylator. Men eftersom den post med pengar 

som från början var tänkt till inköp av färdiga prefabricerade betongelement så fick PC 1 

istället fördela om pengarna. Dels på materialkostnader, men också på de timmar som var 

beräknade för momentet. I planeringen var det beräknat hur lång tid som fanns till förfogande 

på varje sockel och hur många som skulle vara möjligt att hinna göra på en vecka. Sedan 

gjordes kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att planering höll. PC 1 berättade också 

att om de hade sett att tiderna inte räckte till så hade ytterligare justeringar behövts göras. 

Då hade ett alternativ varit att sätta sig ner med arbetsledare och de yrkesarbetare som 

utförde momentet och gå igenom vad som skulle gå att förändra.    

PC 3 arbetade på ett likande sätt vid kalkylöverlämningen. Men en viktig skillnad är att PC 3 

oftast är med i framtagandet av anbudet. PC 3 sitter på en mindre ort och det är färre personer 

i gruppen, det gör att det faller sig mer naturligt att arbeta tillsammans i anbudsskedet. Det 

medför att redan i anbudsskedet så har metoden ofta valts. Vissa gånger har sidokalkyler 

gjorts på olika metoder och som jämförts vad som blir mest ekonomiskt fördelaktigt. Vid 

överlämnandet får PC 3 kalkylen och går igenom den tillsammans med ritningarna. I det skedet 

informerar kalkylatorn eller arbetschefen vilka dragningar som gjorts och på vilka poster, det 

vill säga i vilka moment som uppfattningen är att projektet kan bli billigare än kalkylerat. 

Tillsammans med kalkylatorn går platschefen igenom de lösningar som valts och hur det är 

kalkylerat i anbudet.  

PC 2 arbetar med en annan metod vid kalkylöverlämningen och är oftast inte med i 

kalkylarbetet, i alla fall inte på hela processen, däremot är det mer vanligt att PC 2 är med och 

bollar idéer och tankar. Vid kalkylöverlämningen väljer PC 2 att inte börja med att studera hur 

kalkylatorn har tänkt. Utan i första steget själv läsa in sig på ritningarna och de handlingar som 

finns, för att skapa sig en egen bild av projektet. Ingen detaljerad planering genomförs men 

en ungefärlig strukturplan tas fram. Anledningen är att PC 2 inte vill låsa sig vid kalkylatorns 

tankar. Därefter genomförs kalkylöverlämningen och arbetet med att omvandla 

kontraktskalkylen till en produktionskalkyl startar. PC 2 betonar däremot vikten av att inte 

vänta allt för länge med att studera kalkylen eftersom det är den som hela projektets ekonomi 

baseras på och är underlag till den planering som kommer genomföras.  

Däremot beskriver PC 2 att arbetet med att ta fram produktionskalkylen är olika i olika projekt. 

Eftersom alla projekt har olika förutsättningar så ser arbetet lite olika ut. I pågående projekt 

var projekteringen klar relativt sent vilket gjorde att första skedet av bygget fick förlita sig på 

det som fanns i kontraktskalkylen. Men relativt snabbt efter att projekteringen var klar 

arbetades en produktionskalkyl fram. Det var även i det aktuella projektet en fördel att 

beställaren redan från början hade varit tydlig med vad projektet skulle innefatta, därför blev 

det inga stora skillnader mellan kontrakts- och produktionskalkyl.  
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5.1.4 Förhållandet till kalkylen och de pengar som finns på respektive konto 
Hur platschefen förhåller sig till kalkylen kan vara en avgörande faktor för ett lyckat projekt 

ekonomiskt sett. För varje konto som finns i kalkylen finns en viss summa pengar till 

förfogande som platschefen har att röra sig med i projektet. 

 

”Justeringar i kalkylen kan man alltid göra, men ett kontrakt är alltid ett kontrakt och det ska 

vi följa.” 

PC 2 

 

PC 1 refererar till fallet med betongsocklarna och beskrev hur de i det skedet såg över 

metoden och funderade hur arbetet kunde utföras billigare eftersom pengarna inte räckte till. 

I första hand tyckte både PC 1 och 2 att det var enklare att se över om justeringar kunde göras 

på det aktuella kontot innan det var läge att leta pengar i en annan post. PC 3 valde istället att 

se på helheten i projektet istället för att jämföra mot det aktuella kontot, något både PC 1 och 

2 också tyckte var ett alternativ, men att det var svårare och innebar större risker. 

Platscheferna tog även upp diskussionen kring var det fanns möjligheter att spara in pengar. 

De ansåg att material inte var den största biten, även om PC 2 beskrev en situation där de 

kunde vara ett alternativ att byta metod för att på så sätt få mindre material och därmed lägre 

kostnad, men att själva materialkostnaden var svårare att göra någonting åt. 

Omkostnaderna är som beskrivet i teorin, de kostnader som inte direkt är kopplat till arbetstid 

och material, men som utgör de gemensamma kostnaderna för projektet. Indirekt är dem 

kopplade till utförandetid, eftersom omkostnaderna ökar om projekttiden förlängs. Alla 

platschefer tog upp omkostnaderna som en av de bitarna som kan påverka det ekonomiska 

resultatet mest, men benämnde det på lite olika sätt. PC 1 beskrev ett fall med resurser. 

Genom att ha tillräckligt många och rätt antal resurser så kan omkostnaderna minska. På det 

aktuella projekt hade de bland annat en logistiker som skötte transporter, lossningar och 

framkörningar. Han hade även koll på materialupplagen. Detta frigjorde tid från arbetsledaren 

som kunde fokusera mer på andra delar av arbetet. PC 2 betonade istället planeringen. Genom 

god planering fanns möjligheter att minska timmarna och därmed omkostnaderna. PC 3 lyfte 

fram maskiner och att hantverkare kan involveras i arbetet med att hyra och lämna tillbaka 

maskiner som inte används för att kunna sänka omkostnaderna i projektet. Vissa gånger är 

det inarbetat i ackordet, vilket skapar ännu mera driv att hålla nere kostnaderna för 

maskinhyra. 

5.1.5 Vilka involveras i projektets ekonomi? 
En fråga som diskuterades på alla intervjuer var frågan om vilka som engageras i projektets 

ekonomi. Resultatet såg olika ut mellan de olika platscheferna, men det som alla hade 

gemensamt var att de ansåg att det var viktigt att involvera även hantverkare i projektets 

ekonomi samt att när de gjorde det så mottogs det positivt av hantverkarna. PC 1 beskrev att  

de gick igenom kalkylen på produktionsstartmötet. Detta möte hade upplevts bra och i och 

med att projektet hade haft en genomgång i förväg av handlingar så löstes många problem i 

förväg. Det blev en naturlig koppling mellan momenten som skulle utföras och ekonomin.  
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PC 3 beskrev att de på projekten mer och mer försökte involvera hantverkare och att det sågs 

som väldigt positivt av hantverkarna att göra det. Efter varje prognos och ibland oftare 

redovisades projektets ekonomi för laget. PC 3 betonade dock vikten av att presentera det på 

ett förståeligt sätt. Att läsa av och förstå prognoser är det långt ifrån alla som kan och därför 

kan det vara en fördel att visa resultatet på ett annat, mer förståeligt, sätt. Lagbasen i PC 3 

projektet involveras olika mycket, och det berodde främst på eget intresse. 

PC 2 involverade också hela laget i ekonomin, men på olika sätt,  och ansåg att alla  kan inte 

vara delaktiga i allt, men däremot lyftes lagbasen fram som är väl insatt i ekonomin i det 

pågående projektet. Förutom att han använder produktionskalkylen för avstämning av 

timmar, så ser han också vilka ekonomiska ramar som finns att röra sig med. Lagbasen i PC 2 

projekt hade fått relativt fria tyglar, men är också medveten om att han måste hålla budgeten. 

Han har bra koll på kostnader, både vad det kostar och hur mycket det får kosta. Lagbasen är 

även intresserad av att hur ekonomin ser ut i projektet och därför går han och PC 2 då och då 

igenom den aktuella ekonomiska statusen på projektet.   

5.1.6 Avstämning av arbetade timmar 
Alla intervjuade platschefer har beskrivit planeringen som A och O för ett lyckat byggprojekt. 

Precis som det är skrivet i den teoretiska referensramen så kan planering betyda flera olika 

saker. I stycket nedan är det främst den tidsmässiga planeringen som avses. Ur flera 

synpunkter så beror det ekonomiska resultatet på planeringen. Platscheferna belyste att om 

de inte är medvetna om hur de ligger till vad gäller förbrukade timmar har de inte heller några 

möjligheter att göra några insatser för att åtgärda det. PC 1 beskrev i exemplet med 

sockelelementen att tiden stämdes av veckovis för att kontrollera att den planerade takten 

hölls. Antalet var kopplat mot huvudtidplanen och utgjorde därför ett bra underlag att 

stämma av mot. Han uppfattade bemötandet på projektet som bra när de var tvungna att byta 

lösning på grund utav att pengarna inte räckte till. Dessutom fanns det en ambition i gruppen 

att lösa de problem som dök upp och sätta in åtgärder.  

PC 2 stämmer också av timmarna kontinuerligt, vilket medför att både platschefen och laget 

snabbt märker om ett moment tar längre tid än planerat. På den aktuella arbetsplatsen hade 

de märkt att vissa moment på yttertaket tog längre tid att utföra än planerat. Tillsammans 

med lagbasen diskuterades möjliga åtgärder. I detta fall valde de att inte byta metod, men 

däremot bemannade de om och satte in mer resurser för att få undan momentet. Under den 

tiden fick andra moment bli lidande, men det var en prioritering som fick göras. De ansåg att 

den metod som de arbetade efter var den mest rationella. Tack vare den rullande tidplanen 

och att både platsledning och lagbasen hade bra koll på timmarna så upptäckte laget fort att 

timmarna inte skulle räcka till. Också tack vare det lag som byggts upp så hjälptes de åt att 

slutföra momentet.  

PC 3 gör vanligen en avstämning av förbrukad tid efter varje stort moment. En till kontroll 

genomförs varje månad när timmarna som förbrukats registreras i tidsystemet. Det kan 

stämmas av mot planerade timmar i kalkylen. Om det i detta skede visar sig att det förbrukats 

för mycket timmar i förhållande till vad som producerats så undersöks det vidare var det gått 
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snett. PC 3 ser i det egna arbetet en förbättringspunkt som arbetats mer med på senare tid. 

Det är att i arbetsberedningen, utifrån kalkylen, skriva in hur mycket tid som finns tillgänglig 

på ett visst moment. Det som är av stor vikt då är att göra det förståeligt för alla. Ska till 

exempel plåtsandwichelement monteras är ett sätt att redovisa antalet element som ska 

monteras per dag eller per timme. Om timmarna plockas direkt från kalkylen så anges det att 

i enheten kvadratmeter per timme, vilket är ett mer onaturligt sätt att mäta det i 

produktionen.  

PC 3 beskriver också att det ibland kan vara ett kalkylfel eller att hänsyn till det unika i 

projektet inte har beaktats i tillräcklig omfattning. De satta enhetstiderna håller inte för små, 

korta moment. Är det många korta moment eller små ytor går inte tiderna ihop. Istället blir 

det dem stora ytorna som räddar upp dem små. Vilket bör beaktas i sin planering och 

kommuniceras ut till hantverkarna. Alla moment kan ses som ett givande och tagande. Vissa 

moment går bättre än kalkylerat medan vissa går sämre. Men kommunikationen till de som 

ska utföra arbetet är viktigt och något som finns potential att arbeta mer med. I början av 

projektet brukar PC 3 gå igenom valda delar i kalkylen med gruppen, de kollar tillsammans på 

hur många timmar de har totalt i projektet och hur den huvudsakliga tidplanen ser ut.  

5.2 Engagemang och dess betydelse på ett byggprojekt 

I nedanstående delar presenteras resultatet från intervjuerna som behandlar forskningsfråga 

2, vilka faktorer som driver engagemanget i positiv riktning. Rubrikerna är utvecklade efter 

gemensamma nämnare i intervjuerna, den teoretiska referensramen samt vad som är viktiga 

delar för att kunna besvara forskningsfrågan.  

5.2.1 Delaktighet 
Delaktighet var alla intervjuade överens om var viktigt och betonade även vikten av 

delaktighet för att känna engagemang. Med delaktighet menas att berörda personer ska 

kunna vara med och påverka den situation som de arbetar i.  

 

”Gruppen har haft ett stort engagemang och driv redan från början i projektet” 

PC 1 

 

PC 1 antog att det stora engagemanget berodde på att de varit få tjänstemän i början på 

projektet, vilket hade medfört att hantverkarna hade fått ta ett större ansvar. Tack vare att de 

gjort arbetsberedningar och haft yrkesskickliga och ansvarstagande hantverkare och 

maskinförare på plats så hade projektet startat bra. PC 1 framförde även vikten av att berörda 

hantverkare deltog i planeringen av momentet som de sedan skulle utföra. Både medverkan i 

den tidsmässiga planeringen, men också planeringen som avser vilka resurser som krävs för 

att utföra arbetet. PC 1 anser att det ofta kommer fram väldigt bra idéer på alternativa 

utförandemetoder när arbetsberedningen görs. I och med att yrkesarbetare får vara med och 

planera sina egna arbetsuppgifter så skapas en större delaktighet och därmed ett större 
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ansvar för uppgiften. PC 2 berättade också om vikten att ha med hantverkarna vid 

arbetsberedningen men betonade också hur viktigt det var att ha en egen planering först.  

 

”Det är viktigt att visa att man har tänkt före och har en plan, sen är inte den planen skriven i 

sten och den är till för att justeras.” 

PC 2 

 

Med planering avses både planering av den tid som finns tillgänglig för momentet, vilken 

ordning arbetet ska ske i och vilka resurser som kan krävas. PC 2 beskrev även om 

samordningsmötena som de hade vid behov samt morgonmöten som genomförs varje 

morgon innan arbetet för dagen startar. Det är till för alla på arbetsplatsen och under några 

korta minuter fastställs det var alla befinner sig i huset och ser över samordningen mellan olika 

yrkesgrupper. Det har varit ett fungerande koncept för att skapa delaktighet i laget och med 

alla på arbetsplatsen.  

PC 1 beskrev på liknande sätt hur de arbetade med hela gruppen för att skapa delaktighet och 

engagemang, det gäller både egna hantverkare och underentreprenörer. För att lyckas med 

det hålls ett samordningsmöte en gång i veckan där gruppen går igenom var alla är och arbetar 

och om några delar kräver extra samordning för att inte krocka.  

I och med metodbytet från levererade betongsocklar till betongsocklar som prefabriceras på 

arbetsplatsen i PC 1 projekt så var hantverkarna som skulle utföra arbetet med och planerade. 

I detta fall var det enligt PC 1 rätt man på rätt plats och ansvaret för momentet var utdelat, 

det är dock sällan att det är så, mer vanligt är det att medarbetare kliver fram och vill ta det 

ansvaret.  

PC 3 beskrev också ett projekt där hantverkarna hade blivit mer engagerade genom 

delaktighet och mycket eget ansvar. PC 3 var involverad i många projekt och i detta fall räckte 

inte tiden till för att kunna vara på plats i den mån som behövdes. Istället kom de överens på 

projektet att de hantverkarna som var på plats skulle ansvara för bland annat beställning av 

betong, material och maskiner. Det slutade med att de drev hela projektet och gjorde det 

väldigt bra. PC 3 menade på att det var på grund av det ansvar de fick men också 

befogenheterna som gjorde att de kände sig delaktiga och därmed engagerade. PC 3 betonade 

även hur viktigt det var att ge både förtroende och rätt resurser i och med ökat ansvar. De 

som tar på sig mer ansvar ska även känna sig trygga med det.  PC 3 beskrev även hur 

engagemang kan hindras om resurser dras in och nödvändig information inte kommuniceras. 

Genom att minska delaktigheten så minskas engagemanget.  

5.2.2 Utveckla sig själv och andra genom engagemang 
De intervjuade platscheferna beskrev hur de såg på sin roll kring engagemang och att deras 

engagemang speglas i organisationen. PC 3 beskrev det som att i början av ett projekt är allting 

roligt och engagemanget är högt, men börjar projektet gå sämre är det lätt att engagemanget 

dalar, vilket hantverkare lätt märker av, det är därför en av anledningarna till att det är viktigt 
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att visa engagemang genom hela projektet. PC 1 beskrev sitt engagemang genom att beskriva 

sin syn på varje nytt projekt.  

 

”Jag går alltid in med 110% och med känslan att alltid klara av det nya uppdraget, på så sätt 

visar jag engagemang mot gruppen” 

PC 1 

 

Drivkraften kommer från att varje projekt är unikt och en ny utmaning att ro iland. PC 1 och 

PC 3 beskrev hur de engagerade andra genom att delegera ansvar och befogenheter. PC 3 har 

märkt av kopplingen mellan ansvar, befogenheter och engagemang. Större ansvar och 

tillräckliga befogenheter skapade engagemang i gruppen. Togs ansvar ifrån hantverkana så 

försvann även det egna initiativet. PC 1 beskrev även vikten av ansvar. Men också hur viktigt 

det är att belysa de ekonomiska aspekterna och upplysa om vilka pengar som finns att röra sig 

med. För precis som PC 2 så gav PC 1 ansvar till olika personer i gruppen, men i båda fallen 

beskrev platscheferna vikten av att även informera om vilka ekonomiska ramar som finns att 

röra sig med. PC 2 beskrev i sitt exempel på hur lagbasen involverades i projektet genom att 

han hade fått förhållandevis fria tyglar, men samtidigt information om hur budgeten såg ut 

och vilka ekonomiska ramar som fanns.  

5.2.3 Målsättningar i ett projekt 
Hur Peab ska arbeta med målsättningar finns inte beskrivet i verksamhetsledningssystemet, 

däremot beskrivs det att gemensamma mål ska tas fram för att skapa förutsättningar för en 

bra planering. Eftersom det inte anges på vilket sätt målen ska beskrivas så kan det förklara 

skillnaderna mellan svaren kring målsättningar hos de intervjuade platscheferna. 

Projektmålen som finns på PC 1 projekt är att hålla tiderna, lämna en kvalitativt bra produkt 

samt följa den uppsatta budgeten. I detta fall var det även viktigt att informera kunden och 

göra dem delaktiga. Dessutom fanns en ambition att lära av kundens kunskaper som i detta 

fall också är en byggentreprenör. PC 1 har samma mål mot sig själv som utåt i gruppen, och 

ansåg att det var väldigt viktigt att jobba efter samma mål. Detta betonade även PC 2, och 

vilken syn på ärlighet som i och med speglades. PC 2 ansåg att det var en förutsättning att 

alltid kommunicera samma mål i laget som mot sig själv eller kunden. Exempelvis genom att 

inte förmedla en annan sluttid för projektet i laget än vad det egentliga målet är. Det skapade 

enligt PC 2 inte förtroende och speglade inte det önskade sättet att arbeta. PC 3 har på senare 

år märkt av den ökande fokuseringen på att arbeta med målsättning, men tycker det är en 

svår uppgift. Målen ska både vara realistiska och mätbara. Relativt enkla mål att sätta upp är 

ekonomiska mål, siffror går att stämma av och respektive konto kan ses som ett delmål. Även 

tidsmässiga mål kan stämmas av och följas upp. Däremot anser PC 3 att det är svårt att sätta 

mål på mjuka parametrar. Och hur gruppen ska arbeta för att nå dem.  
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PC 2 arbetar en hel del med målsättning i projektet, men det är först nu på det pågående 

projektet som de verkligen lagt ner tiden för att arbeta med rimliga mål och framför allt hur 

gruppen ska arbeta för att nå målen. En viktig del är även hur målen tas fram och 

kommuniceras för att alla ska vara medvetna om dem. 

 

”Mål kan man alltid sätta upp, men det är inte målen som driver ett projekt, däremot är de 

en otroligt bra hjälp för att driva projektet framåt. Det gör att vi alla jobbar åt samma håll.” 

PC 2 

 

De gemensamma målen som sattes upp i PC 2 pågående projekt är inte beskrivna med siffror, 

fokus låg på hur arbetet med att uppnå målen skulle gå till, eftersom gruppen ansåg att det 

var det som i slutändan var det viktiga. Vad gäller delmål så arbetade PC 2 mycket med 

rullande tidplaner,  där varje moment kan ses som ett sorts delmål. Detta kan ses på olika sätt, 

i stort kan det betraktas som att varje våning på huset är ett delmål, men det finns även 

möjligheter att följa upp mindre moment, exempelvis kan en enskild vägg ses som ett delmål. 

PC 2 anser att rullande tidplaner är enkla att stämma av och är ett hjälpmedel för hela 

gruppen.  

 

I det projekt som PC 2 medverkar i nu så kämpade de i början av projektet med besvärliga 

moment. Det var tunga veckor och engagemanget gick ner i gruppen när de kände att de 

uppsatta tiderna inte gick att hålla. Platsledningen kände att det behövdes ett omtag och 

stoppade produktionen en förmiddag. Tillsammans satte de sig ner och funderade på vart de 

vill nå med projektet och vilka mål gruppen skulle sträva mot. De skrev även ner hur arbetet 

med att nå målen skulle gå till. Laget tog fram en plan som visade hur de skulle arbeta från 

start till mål. Syftet med att ta fram planen var inte att följa den strikt, alla var medvetna om 

att det under projektets gång skulle gå både upp och ner. Den plan som gjordes hade till syfte 

att visa det som gruppen strävade efter och skulle fungera som en riktlinje. Det skulle även 

fungera som en riktlinje för att visa när planen inte följs. Syftet med att avbryta arbetet och 

göra ett omtag var att alla på projektet skulle ha en samsyn om vart de ville nå. Syftet var 

också att alla skulle känna att man arbetade efter målen och att det skulle skapas en 

gemensam drivkraft i laget. Genom att ha gemensamt uppställda mål var syftet att veta vilken 

riktning alla skulle jobba i, även de dagar som allting inte gick som planerat.  

Alla tre intervjuade platschefer hade en samsyn om att det var på omkostnaderna som pengar 

kunde sparas. PC 2 beskrev att omkostnaderna är ihopkopplade med förbrukade timmar. Om 

timmarna skenar iväg så skenar även omkostnaderna på projektet iväg. För att motverka det 

krävs det god planering genom hela projektet. PC 3 har i några projekt haft målsättningar för 

omkostnaderna. Till exempel kan det arbetas in i ackordet. Även med hyresmaskiner har PC 3 

försökt att skapa en medvetenhet genom att ge mycket eget ansvar, som har skapat 

engagemang hos hantverkarna. 
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”Det är eget ansvar att se till att man har de resurser som behövs för att kunna utföra sitt 

arbete, när det kommer till hyresmaskiner är man också ansvarig för att se till att de skickas 

tillbaka när de inte används längre.” 

PC 3 

5.2.4 Bygga lag 
Frågan om att bygga lag fanns inte med i de frågorna som ställdes till platscheferna. Eftersom 
intervjuerna hade en semistrukturerad form så fanns det utrymme för platscheferna att till 
viss del styra samtalet i den riktning som de önskade. Under frågan om hur engagemang 
skapas på arbetsplatsen valde PC 2 att även belysa frågan kring att bygga ett lag i projektet 
och vilka positiva effekter som erhölls från det.  

PC 2 arbetade mycket tillsammans med resterande delar av platsledningen med att bygga ett 

lag. Detta görs tillsammans med hantverkare och ibland även underentreprenörer. PC 2 menar 

på att även om inte alla dagar är lika roliga så ska medarbetarna känna ett stöd i sin 

arbetsgrupp, det ska gälla för alla på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön är otroligt 

viktigt och arbetsledaren i det pågående projektet besitter en styrka och kunskap för hur 

delaktighet skapas och lag byggs.  

”Det krävs även uppmuntran för att trivas på jobbet, och inte bara uppmuntran för hur man 

har utfört ett arbete. Utan även beröm för hur man agerar i en grupp. Det är nästan ett 

viktigare beröm, men ett svårare beröm att ge.” 

PC 2 

 

PC 2 beskriver även sin roll som ledare. Två viktiga egenskaper som nämns är vikten av att vara 

öppen och ödmjuk. PC 2 beskriver också att vikten av att kunna ändra sina tankar och beslut 

ifall bättre idéer presenteras. Även om den egna produktionsplaneringen är viktig så är en 

annan viktig del att kunna justera planen när fler blir delaktiga. PC 2 menar på att det är en av 

nycklarna till ett fungerande lag. I ett fungerande lag är en stor del av arbetet att lyckas sträva 

åt samma håll, därmed finns det inga enskilda uppgifter, utan alla ansvarar för att hjälpas åt 

att nå det gemensamma målet. 
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6 Analys och Diskussion 
Analysen och diskussionen kommer att presenteras i samma kapitel. Här kommer litteratur- 

och intervjustudiens resultat att analyseras, uppdelat på respektive forskningsfråga. Syftet 

med denna del är att underbygga och lyfta fram indikationer och förklara orsaker som i nästa 

kapitel ska innebära att slutsatserna är väl motiverade. Figur 7 nedan förklarar dels hur 

rubriksättningen i analysdelarna är ihopkopplade, men också hur de tillsammans bildar den 

sammanfattande slutsatsen som ska besvara det huvudsakliga syftet. 

 

 
Figur 7. Metod för analys och slutsatser 
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6.1 Vilka faktorer är avgörande för att ha kontroll på budgeten under hela 
projektet? 

6.1.1 Peabs verksamhetsledningssystem 
Peabs verksamhetsledningssystem beskriver att ekonomin fortlöpande ska följas upp med 

syfte att Peab alltid ska säkerställa det bästa produktionsupplägget. Hur denna avstämning 

ska gå till finns det ingen uttalad metod för, utan det är upp till var och en av platscheferna att 

använda en lämplig metod. I verksamhetsledningssystemet beskrivs det att uppföljningarna 

anpassas till det som ska kontrolleras och kan därför ske på olika sätt med olika frekvens. 

Avstämningar sker däremot enligt fastlagda metoder och vid bestämda tidpunkter, som 

exempelvis prognosrapportering (Peab Sverige AB (6), 2013). Som framgår av intervjuerna så 

genomförs uppföljningarna med hjälp av olika metoder. Uppföljningen av ekonomin sker dels 

olika ofta men också på olika sätt. Ett kort projekt behöver följas upp betydligt oftare än fyra 

gånger per år, eftersom det hinner hända för mycket under den tiden som i efterhand inte går 

att hämta igen. Men även stora projekt behöver en tätare uppföljning eftersom stora projekt 

hanterar större summor pengar som kan ge stora konsekvenser om kontrollen tappas på 

ekonomin. Eftersom Peabs verksamhetsledningssystem inte innehåller strikta rutiner för hur 

uppföljningar och avstämningar ska ske, så kan det vara en indikation på varför platscheferna 

agerar olika i sina projekt. Fördelen med att metoden för uppföljning och avstämning inte är 

strikt är att det är lättare att anpassa arbetssättet till varje unikt projekt eftersom varje kund 

kräver olika saker. Men däremot är ett av syftena med verksamhetsledningssystemet bland 

annat att kundernas förväntningar ska uppfyllas om systemet följs. Nackdelen med att inte ha 

ett mer strikt verksamhetsledningssystem är visionen om att uppnå ett enhetligt Peab. 

Eftersom de intervjuade platscheferna utför sina avstämningar och uppföljningar på olika sätt 

och anpassar de till behoven på respektive projekt, kan det vara så att det som är fastlagt i 

verksamhetsledningssystemet anpassas och syftet med att skapa en tydlig struktur mellan 

Peabs alla projekt minskar. Eftersom verksamhetsledningssystemet även ska vara ett underlag 

för förbättringar finns det skäl till att systemet används på samma sätt av alla. 

6.1.2 Avstämning av projektets ekonomi  
Eftersom platschefen ansvarar för ekonomin är det av stor vikt att platschefen vet om hur 

mycket pengar som finns att röra sig med. I alla projekt är de planerade kostnaderna fördelade 

på olika konton, till exempel finns ett konto för fabriksbetong och ett annat konto för 

armering. Varje konto kan ses som en påse med pengar, och är den maximala summan som 

finns att röra sig med. Därför krävs det kontroll på alla kostnader och precis som PC 2 beskrev 

så är det av stor vikt att alltid ha en planering för hur man ska kunna betala dem fakturor som 

kommer. Genom att ha en plan har man också en kontroll och medvetenhet på ekonomin. 

Vilket är en förutsättning för ha kontroll på slutkostnaden för projektet.  

 

Tid och pengar finns det en tydlig koppling mellan, vilket även platscheferna refererade till. En 

av orsakerna till att projektet inte går ihop ekonomiskt är för att fler hantverkartimmar har 

förbrukats än vad som är beräknat i projektet. Som beskrevs i teorin så kopplas projektets 
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ekonomi, i detta fall produktionskalkylen, ihop med kalkylerade timmar, som i sin tur utgör 

underlag för tidplaner. Resultatet visar även att det är på timmarna det oftast finns 

möjligheter att spara pengar. Förbrukade timmar ansågs också ha en nära koppling till 

planeringen på ett projekt. Med bra planering förbrukas inte för mycket timmar och därmed 

är det lättare att hålla sin budget. Och även om fler timmar skulle förbrukas så är platschefen 

medveten om det och kan se över om besparingar kan erhållas på något annat moment. 

6.1.3 Avstämning av arbetade timmar 
Metoden för hur förbrukade och kvarvarande timmar genomförs är till viss del olika mellan 

platscheferna, även om det finns flera liknelser. Huvudtidplanen styr framdriften av projektet, 

men eftersom den visar hela projektet är den för grov för att användas som kontinuerlig 

avstämning. Utifrån huvudtidplanen genomförs istället rullande tidplaner som visar arbetet 

mer detaljerat dag för dag. Fördelen med en mer detaljerad tidplan är att det är enklare att 

dagligen följa upp och stämma av hur produktionen ligger till tidsmässigt. Eftersom den utgår 

från huvudtidplanen så stäms även den av kontinuerligt. Vanligen utförs rullande tidplaner för 

tre veckor framåt. Tidplanen är ett Gantt-schema, där både aktivitet, vem som ska utföra den 

och vilken tid det ska ta presenteras. Genom att ha en detaljerad tidplan är det enklare att 

göra exakta avstämningar samt att det är en fördel för underentreprenörerna för att kunna 

planera in sitt arbete. 

 

Men det kan konstateras att oavsett hur ofta timmarna stäms av så är det viktigt att ha kontroll 

på tidplanen, det gör att större chanser skapas att parera de tidsförskjutningar som uppstår. 

Genomförs avstämningar för sent finns det en risk att projektet redan har halkat efter, och 

det är många gånger svårt att hämta hem tid. PC 1 beskrev i sitt moment med betongsocklarna 

att de hade valt att justera metoden när de märkte att momentet tog för lång tid, medan PC 

2 i sitt exempel om yttertaket valde att behålla metoden men istället valde de att fördela om 

resurserna för att inte hamna efter på taket. Det finns alltså olika sätt för att kunna hålla sin 

uppsatta tidplan och det är projektets förutsättningar som ligger till grund för de justeringar 

som görs. Det viktigaste är därmed att platschefen är medveten om dem så de har en chans 

att korrigera i tid. PC 3 tog även upp vikten av att de som ska utföra arbetet är medvetna om 

vilken tid de har att använda. I arbetsberedningarna finns möjligheter att ta med vilka tider 

som finns på varje moment. Fördelen är att hantverkare också involveras mer i arbetet och 

det skapas en medvetenhet hur mycket tid som finns kalkylerat. PC 2 lyfte fram lagbasen på 

det pågående projektet som har koll på tiderna vilket även underlättar projektets 

avstämningar. 

Både vad gäller avstämningar av projektets ekonomi och förbrukade timmar uppfattas det 

som att metoden för tillvägagångsätt inte är anledningen till att pengarna inte räcker till i alla 

projekt. Kunskapen om hur det ska gå till finns. Som diskuterades i den inledande 

problembeskrivningen så finns det enligt Landin & Lind (2011) ofta en medvetenhet hos 

medarbetarna vad som kännetecknar ett framgångsrikt projekt och hur arbetet ska 

genomföras för att nå dit. Detta stämmer även överens med den synen som Peab diskuterade 
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på grupparbetet som inledde detta examensarbete. I båda dessa exempel ansågs det att 

engagemanget och attityden till uppgifterna hade stor inverkan på resultatet. Dessa 

egenskaper var viktiga för att driva projekt. Vad som driver engagemang och på vilket sätt som 

det är viktigt, analyseras i kommande kapitel. Enligt Landin & Lind (2011) så kan en av 

anledningarna till att uppställda mål, i detta fall ekonomiska mål, inte nås bero på att mycket 

av fokuseringen i ett projekt är på produktionsprocessen och mindre på människorna som 

utför arbetet. Beroende på hur problemet betraktas, så kan olika indikationer ges. En strikt 

metod för avstämningar minskar möjligheten att beakta varje människas olika egenskaper, 

medan en metod som inte ger några direktiv på hur uppgiften ska utföras medför att 

platscheferna hittar olika lösningar att utföra uppgiften och målet med att skapa ett 

gemensamt arbetssätt för att arbeta med ständiga förbättringar minskar. 

6.1.4 Vilka involveras i projektets ekonomi 
Samarbete och delaktighet är två faktorer som enligt Landin & Lind (2011) bidrar till lyckade 

projekt och som även beskrevs som viktiga i det grupparbetet som Peab genomförde. Genom 

att involvera hantverkare i arbetet ges ett positivt bidrag till att skapa samarbete. 

Involveringen berör inte enbart den dagliga planeringen utan platschefernas ambition var 

även att involvera laget i ekonomin. Lagbasen lyftes fram av samtliga platschefer men att 

graden av involvering oftast berodde på eget intresse. Det huvudsakliga syftet med att 

involvera laget i ekonomin var att skapa en medvetenhet som visar på att platscheferna har 

sett de positiva effekterna av att skapa delaktighet. Det finns inga rutiner för denna 

parameter, utan beror på platsledningens sätt att engagera laget. Inom Peab finns det fyra 

ledord. Dessa är att vara jordnära, ansvarfulla, personliga och pålitliga vilket även kan utläsas 

att verksamhetsledningssystemet ska uppfylla.  

6.1.5 Förhållandet till kalkylen och de pengar som finns på respektive konto 
Intervjuerna visar att ingångsläget i projektet påverkar hur förhållandet är till det nystartade 

projektet. Ett projekt som har en snäv budget, det vill säga, en budget som initialt inte visar 

på det ekonomiska resultat som Peab behöver, innebär en del andra utmaningar. Alla 

platscheferna svarade att de arbetar likadant i ett projekt, vare sig det är extra snäv budget 

eller inte. Eftersom alla budgetar är mer eller mindre snäva så krävs det att arbetet sker på 

samma sätt. Det som skiljer sig mot ett projekt där kalkylen redan från början visar ett resultat 

som inte når upp till det som Peab kräver i sina projekt, förutsatt att man håller budget, är den 

psykosociala arbetsmiljön för platscheferna. De var även eniga om att det var roligare att gå 

in i projekt där möjligheterna att erhålla bra resultat fanns, jämfört med ett projekt där 

känslan var att hålla sig över ytan. En viktig sak att beakta i dem typen av projekt är att även 

om projektet inte generar det resultat som behövs, så finns det ändå möjligheter att prestera 

bättre än det förväntade resultatet. Platschefernas, och den egna organisationens, 

psykosociala arbetsmiljö är en viktig aspekt, och något som bör beaktas innan Peab går in i 

projekt.  

Det är en viktig balansgång mellan att ha medarbetare som mår bra på jobbet kontra vilken 

marknad som företaget vill etablera sig på och därmed hur lågt företaget är beredd att gå in 
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för att ta ett projekt. Arbetsuppgifterna kring ekonomi styrs till största delen av hårda 

parametrar vilket kan förklara den känslan som platscheferna upplever. I den inledande 

problembeskrivningen beskrevs det att pengar oftast kan sparas i projekten genom att hitta 

billigare lösningar eller billigare material, men att det inte behöver vara den bästa lösningen. 

Platscheferna beskrev också hur timmarna kan minskas för att spara pengar, vilket ibland kan 

leda till att billigare lösningar hittas. Ett alternativ som beskrivs i inledningen genom Landin & 

Lind (2011) kan vara att spara pengar genom att minska kvalitetsbristerna. För Peabs del skulle 

det kunna uppfyllas genom att till exempel arbeta med samma underentreprenörer. Då skapas 

möjligheten att spara pengar genom att dra lärdomar mellan varje projekten. Att samarbeta i 

ett till projekt medför också att gruppdynamiken kan utvecklas. Det bidrar till mer 

sammansvetsade lag och som har visat sig ha en positiv påverkan på engagemanget.  

6.1.6 Överlämning av kontraktskalkyl till projektet 
Ingångsläget i projektet handlar inte bara om de pengarna som finns i projektet utan också 

hur överlämningen går till. Kalkylatorn som har räknat på projektet har haft en tanke på hur 

projektet ska drivas och har även byggt upp kalkylen efter det. Det är således en viktig person 

i kalkylöverlämningen till produktionen. Platscheferna var med olika mycket i kalkylarbetet 

och det kan både finnas fördelar och nackdelar med att engagera platschefen i kalkylarbetet. 

Fördelarna är att platschefen tillsammans med kalkylatorn kan diskutera olika lösningar och 

även göra sidokalkyler på olika alternativ, vilket PC 3 ansåg vara en stor fördel. Dessutom blir 

platschefen väl påläst i projektet i ett tidigt skede och kan ses som en förberedelse inför den 

dagen projektet eventuellt startar och arbetet med att omarbeta kalkylen från en 

kontraktskalkyl till en produktionskalkyl blir mindre. En av anledningarna till att PC 3 arbetar 

på detta sätt skulle kunna vara den mindre arbetsgruppen på orten. Eftersom de är färre på 

kontoret är det enklare att involveras och ta del av de kollegorna arbetar med. Den mindre 

organisationen kan också ha kommit till ett annat, högre, stadie i grupprocessen enligt FIRO-

modellen. Enligt Bergsten & Seger (2007) uppnås den mest effektiva gruppen när 

samhörighetsfasen har nåtts. Enligt den studie som Landin & Lind (2011) presenterade så 

ansåg dessutom aktörerna på marknaden att goda resultatet uppnåddes i ett projekt när 

chansen fanns att medverka tidigt i projekten. 

Nackdelarna med att involvera den tänkta platschefen redan i anbudsskedet är att platschefen 

ofta är involverad i andra projekt och befinner sig i den intensiva slutfasen av projektet. Det 

är därmed viktigt att platschefen får den tiden till att göra ett bra avslut på pågående projekt. 

PC 2 tyckte även att det kunde vara bra att skapa sig en egen bild av projektet och hur det 

skulle drivas framåt innan själva kalkylöverlämningen sker. I och med detta blir platschefen 

också påläst och låser sig inte i någon annans tankar. PC 1 valde oftast att göra tvärt om, att 

först ha kalkylöverlämningen tillsammans med kalkylatorn för att gå igenom 

ursprungstankarna innan eventuella ändringar genomfördes.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla platschefer skaffade sig en egen bild av 

projektet innan kalkylöverlämning, men alla gjorde på olika sätt. I slutändan har alla samma 

mål med arbetet, att med utgångpunkt från kontraktskalkylen arbeta fram en 
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produktionskalkyl enligt den satta budgeten och därmed uppfylla de kraven som 

verksamhetsledningssystemet beaktar och som är Peabs krav i projekten. Det finns dock risker 

med att vissa arbeten är personberoende och att system anpassas efter varje projekt. I och 

med att detta sker på Peab blir det svårt att säkerställa och analysera på vilket sätt som 

kalkylöverlämningen spelar in på projektets ekonomi.  
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6.2 Vilka faktorer driver engagemanget i ett byggprojekt? 

Den absolut tyngsta punkten som driver engagemang, både som Berglund (2010) beskriver 

som en viktig faktor och som alla platschefer valt att belysa är delaktighet. Genom att känna 

delaktighet finns det faktorer som är starkt ihopkopplade med just delaktighet och medför att 

medarbetarna känner engagemang. Att generalisera vad som innefattar delaktighet är svårt 

och många av punkterna beskrivna i teorin bygger på delaktighet. Ahlberg m.fl. (2008) 

beskriver delaktighet som att medarbetare ska känna sig sedda och hörda. Begreppet 

delaktighet är nära besläktat med tillhörighet. Berglund (2010) beskriver tillhörighet som att 

alla medarbetare ska känna att de är en del av det företag som de arbetar i. Tillhörigheten hör 

ihop med företagskulturen på företaget. I en tillfällig organisation, som byggprojekt ofta 

består utav, så kan det vara så att gruppen inte hinner ta sig till samhörighetsfasen enligt FIRO-

modellen. Dels för att tiden är begränsad men också för att det många gånger kommer nya 

medlemmar in i gruppen eller att några försvinner.  

6.2.1 Delaktighet 
Alla platschefer arbetar med delaktighet i sina projekt. De skapar delaktighet i sina grupper 

genom att berörda hantverkare har stor påverkansmöjlighet i att utforma sitt eget arbete, till 

exempel att de deltar på arbetsberedningar. Även vid eventuella ändringar, så som PC 1 

beskrev med metodbytet från köpta betongsocklar till prefabricerade på plats, så var berörda 

hantverkare delaktiga i den processen och var med och tog fram lösningen på hur socklarna 

skulle produceras.  

De förändringar som sker både på marknaden och i enskilda projekt kan enligt Rolandsson & 

Oudhuis (2009) skapa oro bland medarbetarna och samtidigt bidra till att platschefen känner 

ett större behov av kontroll. Det blir i en sådan situation extra viktigt att fortsätta fördela 

ansvar och göra medarbetare delaktiga för att presentera bra resultat.  

På arbetsplatsen är det inte enbart egna hantverkare som är med och driver projektet framåt, 

på alla arbetsplatser finns det även underentreprenörer som är lika viktiga för att få projektet 

klart. För att skapa en delaktighet och driva engagemanget även hos dem, involveras de i den 

dagliga planeringen. Engagemang innebär att personen känner vilja och intresse av att utföra 

en uppgift (Berglund, 2010), vilket kan kopplas ihop med att känna delaktighet och därmed bli 

engagerade.  

Palm (2008) beskriver också att engagemanget är som störst när uppgifter utförs frivilligt. 

Genom att ha en gemensam planering, där hela gruppen känner att de har en chans att tycka 

till och vara delaktiga i beslut skapas också en känsla av att arbetet som utför är någonting 

varje enskild person varit med och bestämt själv och uppgiften kan ses som frivillig. Alla 

platschefer har i olika grad samordningsmöten på arbetsplatsen, alla har i olika omfattning 

efter behov, men PC 2 har morgonmöte varje morgon för att alla ska vara medvetna om vad 

som händer på arbetsplatsen samt för att skapa delaktighet i gruppen. 
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6.2.2 Utveckla sig själv och andra genom engagemang 
För att medarbetare ska känna engagemang så är personlig utveckling en viktig faktor. 

Personlig utveckling innefattar utmaningar i arbetet som ska stimulera engagemanget. 

Utmaningar kan uppnås genom ansvar, och med det följer även att erforderliga befogenheter 

tilldelas. Under intervjun med PC 1 diskuterades sambandet mellan engagemang och ansvar. 

Gruppen hade en drivkraft och ett engagemang från början i projektet vilket kunde kopplas 

ihop med att de fått ta ett stort ansvar i början. Ansvaret var i det fallet inget uttalat ansvar 

utan gruppen hade på eget initiativ tagit det ansvaret. Berglund (2010) beskriver att denna 

typ av ansvar, som tas på eget initiativ, driver engagemanget hos medarbetarna om den 

uppmuntras av platsledningen. Om ansvaret plockas bort från medarbetarna så försvinner 

även engagemanget. Anledningen till det beror på att med ansvar ges möjligheten till en ökad 

personlig utveckling vilket är en av faktorerna som skapar engagemang.  

6.2.3 Bygga lag 
Ortman (1999) beskriver även vikten av lagarbete vilket är starkt sammankopplat till 

tillhörighet och känslan av att tillhöra en grupp, och därmed till engagemang. På Peab är detta 

också en viktig del av det dagliga arbetet. Peab bygger inte bara byggnader, vägar och broar, 

en stor del av arbetet är också att kunna bygga lag för att skapa engagemang och trivsel på 

arbetsplatsen. På PC 2 arbetsplats fanns en otroligt stor vilja att skapa ett lag, och i projektet 

fanns ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Även ett starkt lag kan kopplas till 

tidigare beskrivna faktorer som bidrar till att skapa engagemang på arbetsplatsen. Även 

Landin & Lind (2011) framhäver samarbete och delaktighet som bidragande faktorer till 

framgångsrika projekt. 

6.2.4 Målsättningar i ett projekt 
En av förutsättningarna för att skapa ett starkt lag är att alla ska dra åt samma håll i projektet 

och därmed är målsättningen en viktig faktor. Under intervjuerna erhölls många olika svar på 

vilket sätt platscheferna arbetade med målsättningar i projekten. En av anledningarna till det 

skulle kunna vara att ordet målsättning är ett stort och relativt otydligt begrepp. Alternativt 

att de anser att målsättningar är bra oavsett i vilken form de presenteras. En tydlig slutsats är 

att de intervjuade pratade mycket om ekonomiska och tidsmässiga mål, vilket i sig inte 

förvånar. Generellt är det pengar och tid som oftast mäts i ett projekt. Ekonomin mäts många 

gånger redan i anbudet där den aktör som är billigast får jobbet. Sedan fortsätter ekonomin 

att mätas projektet ut genom prognoser och avstämningar. Även tiden mäts i utförandets alla 

skeden. Från ackordstider, enhetstider till sluttider och deltider. Så att alla platschefer 

refererade till den typen av mål är inte särskilt förvånande. PC 2 valde dock att belysa mer 

mjuka parametrar också. Eftersom de hade gjort ett omtag en bit in i projektet och skapat en 

målbild för alla i projektet så var syftet att förstärka känslan av att hela laget skulle veta åt 

vilket håll arbetet skulle drivas i. Syftet med projektets målsättning var att skapa en gemensam 

bild av vad som skulle uppnås, och på vilket sätt arbetet skulle bedrivas för att nå dit. Detta 

ser även Ortman (1999) ser som ett kriterie för att nå sitt mål. En tydlig visionsbild är viktig av 

den anledningen att alla ska uppfatta uppgiften på samma sätt. Ett otydligt mål kan istället 
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bidra till att skapa olika sätt att uppfatta målet och därmed skapas en missuppfattning och en 

risk att gruppen arbetar åt olika håll. Ortman (1999) och Marttala & Karlsson (2011) framhäver 

ett antal kriterier som bygger upp ett bra mål. Ett mål ska vara bland annat mätbart, realistiskt 

och utmanande. Mjuka parametrar är ofta svåra att mäta och kan vara en av anledningarna 

till att dessa typer av mål inte används.  

En viktig del i arbetet med målsättning är även att skapa delmål. För att få det stora, slutgiltiga 

målet att kännas realistisk så krävs det delmål på vägen. Platscheferna diskuterade även här 

de ekonomiska och tidsmässiga målen i störst utsträckning. Delmål som användes på 

projekten var bland annat att stämma av dem rullande tidplanerna samt att ekonomisk 

stämma av respektive konto på projektet, medan man uppfattade svårigheter med att skapa 

mål utifrån mjuka parametrar.  

6.2.5 Närvaro från beslutsfattare 
En viktig faktor för att förmedla engagemang belyser Rolandsson & Oudhuis (2009). Beslut 

som tas ska fattas av personer som haft närvaro i den del av produktionen som påverkas av 

beslutet. En stor anledning till detta är för att motverka en vi och dem känsla. En vi och dem 

känsla är något som platscheferna arbetar mycket med ute på projekten för att minska. Syftet 

är att uppnå en känsla av att alla tillhör samma grupp och skapa en tillhörighet. Tillhörigheten 

har en stark koppling till företagskulturen. PC 3 beskrev att det kan finnas fördelar i att låta 

fler hantverkare medverka på möten som rör bland annat Peabs arbetssätt. En mer samsynad 

bild på arbetssätt skulle enligt Berglund (2010) även skapa större respekt för varandras 

arbetsuppgifter. Även Landin & Lind (2011) beskrev att stöd och förtroende från ledaren bidrar 

till bättre ekonomiska resultat. Tillhörighet och respekt bygger också på hur skillnader 

hanteras mellan olika roller inom företaget. En koppling till vad som diskuterades på intervjun 

med PC 2 var istället vikten av att ha mindre tydlig roller, alla ska istället kunna utföra allas 

arbetsuppgifter, vilket enligt Berglund (2010) hjälper till att utveckla individen.  
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6.3 Finns det tankesätt inom Lean som kan driva engagemanget i en positiv 
riktning? 

Rubrikerna nedan har utvecklats genom att finna gemensamma faktorer i analyserna för 

forskningsfråga 1 och 2 kopplat till den teori som är beskriven kring Lean. Med gemensamt 

menas inte enbart liknelser utan av olikheter. Nyckelord har identifierats i teorin och 

motsvarande nyckelord har identifierats i analysen av forskningsfråga 1 och 2.  Syftet med 

rubrikerna nedan är kunna analysera och diskutera på vilket sätt som Lean kan appliceras på 

Peab, både i form av likheter i arbetssätt i dagsläget men också i form av skillnader för att på 

så sätt uppmärksamma vilka möjligheter det finns för Peab att utveckla sitt arbetssätt och 

driva engagemanget i en positiv riktning.  

6.3.1 Verksamhetsledningssystem 
När Lean introducerades på Toyota var syftet dels att kvalitetssäkra arbetet, men också att 

göra företaget mer lönsamt genom att korta ledtider (Bicheno, 2006). Principerna inom Lean 

fokuserar i stor utsträckning på företags filosofi och företagskultur, på människorna i företaget 

i första hand och inte på verktygen. Filosofin är grunden i företaget och är det som bygger upp 

resterande principer. Filosofin inom Lean bygger på långsiktigt tänkande, och med det menas 

att beslut som fattas ska ha ett långsiktigt värde för både kunden, samhället och ekonomin. 

Även på Peab finns uttalade ledord som är företagets filosofi. Dessa är att man i sitt arbete 

ska vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Genom att verka efter dessa ledord 

ska företagets kultur speglas och de ska finnas med i de beslut som tas. 

6.3.2 Standardiserat arbetssätt 
Ett standardiserat arbetssätt har enligt Liker (2004) många fördelar. Genom att arbeta efter 

ett bestämt arbetssätt skapas möjligheten att arbeta med ständiga förbättringar som är en 

viktig del inom Lean. På Toyota finns dessa standarder utvecklade så att alla kan arbeta 

likadant med ett visst moment, men de är inte utformade så pass strikta att medarbetarnas 

kreativitet hämmas. Det finns fortfarande utrymme till att ta eget ansvar. Vilket Berglund 

(2010) beskriver främjas av ledarens uppmuntran och bekräftelse. Berglund (2010) menar 

också på att om företagets ramar är för strikta så stimuleras inte förmågan för att ta eget 

ansvar. Metoderna inom Lean kan uppfattas som strikta i och med det standardiserade 

arbetssättet. Men Liker (2004) beskriver ändå systemets flexibilitet och att det bidrar till 

medarbetarnas kreativitet. Uppgifter som i större utsträckning är unika har standarder som 

kan ses mer som en vägledning, medan mer repetitiva uppgifter har striktare instruktioner. 

Detta kan relateras i en högre grad till Peabs verksamhetsledningssystem. Det finns dock en 

viktig skillnad och kan beskrivas genom ett exempel. Platscheferna beskrev arbetet med 

ekonomiavstämningarna på liknande sätt och hade även samma syfte med arbetet. Däremot 

hade de olika metoder för att utföra arbetet. I och med att arbetet utförs på olika sätt är det 

svårare att avgöra i de projekt som inte uppfyllt de ekonomiska kraven om arbetet skett enligt 

de rutiner som finns. I efterhand kan det vara möjligt att dra den slutsatsen, men en viktig 

princip inom Lean är även att problem ska träda fram direkt genom det arbetssätt som 

används.  
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Det standardiserade arbetssättet skapar även möjligheter att veta när företaget arbetar åt rätt 

håll. Eftersom avvikelser tydligt ska presenteras finns det möjligheter att avbryta arbetet och 

åtgärda problemen direkt. En indikation kan ges på att det i Peabs projekt kan uppfattas som 

svårt att veta när arbetet avviker från det tänkta. Detta kan relateras till platschefernas sätt 

att arbeta med målsättningar. På PC 2 projekt hade de efter ett moment där tiden inte räckt 

till funderat kring målet med projektet. Genom att hitta en riktlinje att arbeta efter visste de 

vilket håll de skulle arbeta åt. Samtidigt blev det också en indikation ifall arbetet började avvika 

från planeringen och den målsättning som tagits fram vilket är ett av syftena med det 

standardiserade arbetssättet.  

6.3.3 Delaktighet  
Det standardiserade arbetssättet beskrivs även som positivt ur den aspekten att det möjliggör 

medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Ett standardiserat arbetssätt utgör 

grunden för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Det är viktig del inom Lean att 

utveckla det befintliga arbetssättet istället för att göra om hela processen. Genom att 

uppmuntra till ständiga förbättringar skapas en delaktighet till medarbetarna som är en viktig 

faktor för att känna sig engagerad. Att känns sig delaktig gör enligt Berglund (2010) att 

medarbetarna presterar bättre. Ahlberg m.fl. (2008) beskriver att delaktighet skapas genom 

att medarbetare får göra sina röster hörda och att ledningen lyssnar och intresserar sig. Inom 

Lean-filosofin visar det sig på flera sätt. Beslut som fattas tas inte utan att medarbetarna haft 

chansen att medverka och ge åsikter. Åsikterna värderas högt inom filosofin och återfinns i 

pyramidens tredje steg. Förutom att förslagen kommuniceras ut så är en viktig faktor att 

ledaren är väl insatt i den aktuella situationen för att kunna ta beslut på rätt grunder. 

Delaktighet skapar även platscheferna på Peab innan beslut tas. Detta kan i första hand 

relateras till arbetsberedningar och morgonmöten som genomförs på projekten. På 

arbetsberedningar tas beslut rörande produktionsupplägg och metodval, materialval och 

andra resurser som krävs, vilket skapar delaktighet hos de som ska utföra arbetet.  

6.3.4 Bygga lag 
Inom Lean-filosofin så är människan det viktigaste verktyget för att skapa en produkt. 

Medarbetarna utvecklas enligt filosofin vilket Liker (2004) anser skapar bra lag.  Ett bra lag 

består utav bra enskilda individer och inom Lean är det huvudsakliga syftet att skapa både 

självständiga individer och samspelta team. För att lyckas med det måste lagbygget finnas med 

som en av grundstenarna i företagskulturen (Liker, 2004). Syftet inom Lean är att dra nytta av 

det som laget tillför, det vill säga lösa problem och öppna upp för kreativitet och motivation. 

Peabs fyra ledord och deras filosofi innehåller på olika sätt möjligheten till att bygga bra lag. 

Att vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga ger goda förutsättningar för att arbeta 

med frågan. Däremot finns det ingen uttalad metod för hur lagbygget ska gå till, vilket kan 

vara en indikation på varför inte alla platschefer valde att belysa frågan under intervjun. 

Uppfattningen är dock att alla platscheferna arbetade med lagbygget genom att involvera 

hantverkare i planeringen med syfte att lösa problem och skapa delaktighet.  
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De fyra ledorden på Peab kan kopplas till både hårda och mjuka parametrar. För att bygga ett 

starkt lag krävs det på många sätt att företaget arbetar med de mjuka parametrarna, såsom 

delaktighet. Platscheferna ansåg att delaktighet skapar sammanhållning inom laget. Genom 

att involvera medarbetare i olika typer av möten och produktionsplanering så skapades 

delaktighet. Grundtanken som platscheferna beskrev det och syftet med laget inom Lean är 

liknande, i båda fallen är syftet att skapa kreativitet och lösa problem tillsammans i en grupp. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas analyserna som gjordes i föregående kapitel med utgångspunkt 

från respektive forskningsfråga. Slutsatserna ska besvara de inledande forskningsfrågorna och 

sedan kommer de att knytas ihop för att tillsammans ge svar på det huvudsakliga syftet med 

studien. I slutet av kapitlet och som även är slutet av detta examensarbete ges förslag på 

fortsatt forskning och vilka begränsningar som finns med den utförda studien.  

7.1 Vilka faktorer är avgörande för att ha kontroll på budgeten under hela 
projektet? 

Från analyserna kan slutsatsen dras att platscheferna oftast vet vilket arbete som ska utföras 

och på vilket sätt arbetet ska gå till, det gäller både uppföljning av ekonomi och timmar. Ett 

verksamhetsledningssystem har till syfte att säkerställa att mål och omkringliggande krav 

uppfylls. Det vill säga även att verktygen för att säkerställa att det ekonomiska resultatet är de 

rätta för att nå målen. Orsaken till att projekt ändå inte presterar det förväntade resultatet 

kan till viss del förklaras av huruvida uppgifterna är anpassade till människan och de olika 

individerna som utför arbetet. Enligt Landin & Lind (2011) ses människan ofta som likformad 

både i agerande och i prestationer, vilket inte är fallet. Eftersom Peab arbetar i många olika 

typer av projekt där varje projekt är unikt på sitt sätt kan det vara svårt att hitta ett arbetssätt 

som alltid fungerar, därav att det finns möjligheter att anpassa innehållet i 

verksamhetsledningssystemet till det pågående projektet. En nackdel är att det är svårare att 

säkerställa att arbetet skett enligt rutinerna som finns och om det är på grund av avvikelser 

från rutinerna som det ekonomiska resultatet inte uppnåtts. Genom att inte ha ett strikt 

system är det svårare att avgöra huruvida beslut som tas är rätt eller fel förens i efterhand.  

En annan faktor som bidrar till ökad kontroll är att involvera fler medarbetare i projektets 

ekonomi. Genom att involvera hantverkare skapas en medvetenhet kring ekonomin och som 

har visat sig vara positiv enligt intervjuerna. En medvetenhet och delaktighet är en viktig faktor 

för ökat engagemang, vilket kommer presenteras i slutsatserna för nästa fråga.  

7.2 Vilka faktorer driver engagemanget i ett byggprojekt? 

Faktorerna som finns beskrivna i den teoretiska referensramen har även blivit viktiga delar 

under intervjuerna. Många saker som diskuterades under intervjuerna var liknande vilket 

tyder på att platscheferna har en någorlunda lika syn på vad som skapar engagemang.  

Delaktighet har diskuterats i alla intervjuer och i arbetet av Berglund (2010). Delaktighet 

skapar engagemang genom att medarbetarna frivilligt vill utföra arbetet. Dessutom skapar 

delaktighet ett starkare lag i och med att delaktighet är nära sammankopplat med tillhörighet. 

En stark tillhörighet skapar ett starkt lag som är en drivande faktor för engagemang. En av 

anledningarna till att lagbygget är en otroligt viktig faktor beror på att byggsektorn arbetar i 

tillfälliga organisationer. Dels byts organisationen ut men personer tillkommer och faller bort 

i hög grad också. Även mellan projekten byts organisationen ut, antingen hela eller delar utav 
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den. Enligt FIRO-modellen uppnås det mest effektiva laget när gruppen arbetat sig till 

samhörigfasen (Bergsten & Seger, 2007). 

Platscheferna arbetar med delaktighet bland annat genom att involvera hantverkare i 

arbetsberedningar. Även om platscheferna betonar vikten av att ha planerat arbetet själv 

först, för att på så sätt vara väl insatt i arbetet så finns det möjligheter att vid 

arbetsberedningar ändra planeringen. De morgonmöten som hålls på projekten skapar också 

förutsättningar för att involvera hela laget i de beslut som tas. 

Att medarbetarna utvecklas är också en viktig faktor som driver engagemang. Genom att 

tilldela medarbetarna utmaningar men också ansvar och befogenheter så uppmuntras det 

egna initiativet. Som ledare är det i den situationen viktigt att uppmuntra det egna initiativet 

för att driva engagemanget. En tydlig koppling kan även göras till exemplet som PC 3 gav om 

de hantverkare som genom att få mycket eget ansvar, tillräckliga befogenheter och 

uppmuntran från platschefen hade drivit ett projekt mer eller mindre själva. Utan att få dessa 

nyckelstenar hade deras engagemang inte varit lika stort och resultatet hade förmodligen inte 

varit lika bra. 

Målsättningar är en annan faktor som också driver engagemanget. Målsättningar kan bidra till 

ett kvalitativt, tidsmässigt och ekonomiskt bättre projekt av den anledningen att det finns ett 

bestämt mål med arbetet om vad som ska uppnå. Men det uppställda målet bidrar även till 

att laget som utför arbetet har en samsyn på vad som ska utföras. Det bidrar till en starkare 

lagkänsla och djupare delaktighet. Målsättningarna behöver vara både tydligt formulerade, 

rimliga, mätbara och innehålla en planering för hur arbetet för att nå målen ska se ut. Vanligen 

sätts mål efter hårda parametrar men dem mjuka är lika viktiga ur det perspektivet att de kan 

bidra till en förstärkt företagskultur. Det visade sig i studien att målsättningarna i projekten 

kan ses som ett sätt att stämma av och veta när gruppen arbetar åt rätt håll. 

Sammanfattningsvis kan det även konstateras att engagemang drivs av tillhörighet och 
respekt, företagskulturen är en viktig faktor och än viktigare kan den bli i de tillfälliga 
organisationerna, där det är svårare att uppnå tillhörighet. 

Uppfattningen är också att platschefernas och hantverkarnas engagemang inte drivs av 

verksamhetsledningssystemet utan av den attityd som finns på arbetsplatsen. Detta är något 

som skapas av hela laget. Däremot spelar företagskulturen in i agerandet i olika situationer 

och genom att arbeta efter att vara jordnära, ansvarfulla, pålitliga och personliga så finns ett 

uttalat sätt för hur Peab ska agera. 

7.3 Finns det tankesätt inom Lean som kan driva engagemanget i en positiv 
riktning? 

Inom Lean är filosofin och företagskulturen grunden i det tankesätt som finns. Filosofin, som 

inom Lean bygger på långsiktigt tänkande, är även grunden till att engagemang skapas hos 

medarbetarna bland annat genom det standardiserade arbetssättet.  
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Medarbetarna är det viktigaste verktyget för att arbeta med ständiga förbättringar i 

processen. Det standardiserade arbetssättet hämmar inte medarbetarnas kreativitet. 

Arbetssättet har istället till syfte att öka kreativiteten och skapa möjligheten att kunna påverka 

sin egen arbetssituation, bland annat genom att involvera alla medarbetare. Peab beskriver 

sitt verksamhetsledningssystem som ett system som skapar förutsättningar för att arbeta lika 

inom hela Peab. Detta kan jämföras med det standardiserade arbetssätt som beskrivs inom 

Lean. Det standardiserade arbetssättet inom Lean-filosofin är också en del av grunden i 

filosofin och de gånger kvalitetsbrister eller avvikelser upptäcks så ställs frågan om arbetet 

utfördes enligt standarden. Inom Peab är denna del av standardiseringen inte lika uttalad 

eftersom platscheferna beskrev olika tillvägagångsätt för att utföra samma uppgift. 

Inom Peab kan det konstateras att till viss del finns det ett standardiserat arbetssätt i och med 

verksamhetsledningssystemet, men frågan är om det ökar kreativiteten och skapar 

delaktighet? Eftersom detta examensarbete syftar till att se Peab ur Lean-filosofins glasögon 

så betraktas denna fråga endast från synsättet som finns inom Lean. Peabs 

verksamhetsledningssystem och det standardiserade arbetssättet som beskrivs inom Lean är 

likande på så sätt att standardiseringen är flexibel beroende på hur unik arbetsuppgiften är. 

Däremot skiljer de sig i hur man arbetar med ständiga förbättringar. Anpassningar som 

genomförs på Peab är kopplat till specifika personer och projekt och är inget metodiskt arbete 

sett över hela organisationen. Det försvårar möjligheten till att skapa en lärande organisation 

som är en av de viktigaste principerna inom Lean och som återkommer i flera av de andra 

principerna. En lärande organisation behåller och utvecklar kompetensen inom företaget och 

skapar en kontinuitet som ger förutsättningarna för att arbeta med ständiga förbättringar. 

Den lärande organisationen drivs av målsättningar som även är en viktig faktor för att skapa 

engagemang. 

7.4 Sammanfattande slutsats 

Denna del har till syfte att sammanfatta slutsatserna och på så sätt besvara det huvudsakliga 

syftet och uppgiften med examensarbetet. Syftet som beskrevs på sidan 3 anges åter: 

 
På vilket sätt spelar engagemang in i ett projekt och vilka faktorer driver engagemang enskilt 
och i grupp? Detta examensarbete har till syfte att koppla ihop projektets ekonomi med 
gruppens engagemang. Slutligen kommer Lean att användas som synsätt för att beskriva hur 
engagemang kan drivas i en positiv riktning och har till syfte att ge Peab nya tankesätt att 
arbeta vidare med i sitt arbete mot att nå de ekonomiskt ställda målen. 
 

Projektets ekonomi hanteras generellt med hjälp av hårda parametrar som ekonomisystem, 

produktionskalkyler och tidplaner som inte alltid är anpassade efter människans behov. 

Engagemanget drivs istället av mjuka parametrar såsom delaktighet och tillhörighet i ett lag. 

Syftet med examensarbetet var att koppla ihop projektets ekonomi med gruppens 

engagemang. Vilket kan beskrivas som att länken mellan de hårda och de mjuka parametrarna 

ska finnas. En av de länkarna är att involvera fler medarbetare i ekonomin. Ur engagemangets 

synvinkel så skapas starkare lag och en starkare tillhörighet när medarbetare involveras i den 
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ekonomiska processen som drivs av hårda parametrar. Även inom Lean-filosofin så anses det 

att engagemang drivs av att medarbetare involveras i arbetet. Främst involveras 

medarbetarna i de beslut som tas samt är med och arbetar med ständiga förbättringar i den 

standardiserade processen.  

En annan länk som knyter samman hårda och mjuka parametrar är att arbeta med 

målsättningar. Målsättningar kan ha flera syften. Dels kan de fungera som ett styrmedel för 

att driva ett projekt i rätt riktning, vilket kan ses som en hård parameter. Medan målsättningar 

även bidrar till att bygga starka lag som samarbetar för att nå ett gemensamt resultat som 

kännetecknas för att vara en mjuk parameter. 

Lean kan på flera sätt driva engagemanget i rätt riktning. Många av grundstenarna inom Lean 

finns med bland de faktorer som driver engagemang. Så även om Peab inte har till syfte att 

implementera Lean så skulle synsättet kunna skapa ett ökat engagemang för att på så sätt 

arbeta med ständiga förbättringar.  

Filosofin inom Lean speglas i alla beslut som tas, samt i arbetssättet. Peabs filosofi skulle kunna 

stärkas ytterligare och i och med det skapa en ännu starkare företagskultur som bidrar till 

bland annat starkare lag. Det standardiserade arbetssättet inom Lean driver mycket av 

engagemanget hos medarbetare. Det skapar kreativitet och bidrar till personlig utveckling i 

och med de ständiga förbättringarna. Hur Peab väljer att beakta detta lämnas till vidare 

studier, men verksamhetsledningssystemet kan ses som Peabs sätt att arbeta standardiserat. 

Eftersom projekten ofta är unika och arbetsmetoderna anpassas till varje projekt finns det 

dock en begräsning i att arbeta med ständiga förbättringar i det gemensamma systemet, vilket 

försvårar att skapa en lärande organisation.  

7.5 Begränsningar med studien och förslag på framtida forskning 

Under tiden som arbetet har utvecklats så har många funderingar växt fram kring det fortsatta 

arbetet och därmed vilka begränsningar som finns med det arbetet som är utfört. Som 

beskrevs i arbetets ramar så hade en tänkbar riktning varit att utföra samma studie men på 

en annan yrkesgrupp på Peab, både neråt och uppåt i kedjan för att se vilka resultat och 

slutsatser som då blivit aktuella. Stort fokus i detta arbete har varit platschefens relation med 

hantverkana. Men hur hade studien sett ut om intervjuerna speglade hantverkarnas bild av 

både ekonomi och engagemang? Eftersom platscheferna under intervjun själva valde att 

relatera det mesta till relationen med hantverkarna så hade det även varit intressant att veta 

hur de hade resonerat om frågorna istället ställdes mot exempelvis kalkylatorer eller 

arbetschefen.  

Eftersom studien är riktad mot Peab hade en annan intressant inriktning varit att jämföra Peab 

mot ett annat byggföretag. Hypotetiskt borde svaren bli av liknande karaktär, men eftersom 

en stor del av engagemanget och varje persons agerande beror av företagskulturen kan man 

anta att vissa skillnader skulle finnas. Olika verksamhetsledningssystem och hur starka dem är 

innebär olika sätt att arbeta på.  
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Engagemang är ett stort begrepp som innefattar väldigt mycket och som på många sätt hänger 

ihop med andra begrepp. En viktig sak att reflektera kring är vad engagemang verkligen 

innebär och om det betyder samma sak för alla människor. Även om det finns en definition av 

engagemang och en beskrivning hur engagemang och motivation fungerar praktiskt i våra 

kroppar så är det fortfarande mjuka parametrar som inte kan mätas på samma sätt som siffror 

kan. Och även om två människor förstår definitionen på samma sätt så kan man fortfarande 

engageras av olika saker och på olika sätt.  

I den aktuella studien har Lean valt som synsätt för att beskriva hur engagemanget kan drivas 

i en positiv riktning. En frågeställning som är viktigt att ta i beaktning och som utgör underlag 

för framtida forskning är att, mer i detalj studera vad det är inom Lean som faktiskt driver 

engagemanget. Liker (2004) beskriver hur Toyota använder de fem mest kända 

motivationsteorierna från psykologin för att motivera sina medarbetare. Utifrån teorierna har 

tillämpningar utformats som är grunden i Toyotas arbetssätt. För det fortsatta arbetet hade 

det även varit möjligt att studera hur andra processkoncept hade kunnat påverka 

engagemanget.  

En annan fråga är om Lean kan driva engagemanget i en positiv riktning om inte hela filosofin 

tillämpas. Som presenteras i den teoretiska referensramen så har några principer som 

behandlar ren produktion valts att inte beaktas. Liker (2004) beskriver däremot vikten av att 

alla principer inom Lean appliceras vid en implementering för att en hög mognadsgrad skall 

uppnås. Men det bekräftar inte att synsättet inom Lean inte skulle driva engagemanget i en 

positiv riktning. 
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9 Bilaga 1- Intervjufrågor 

 

 

Forskningsfråga Intervjufråga 
Vilka faktorer är avgörande för att ha 
kontroll på budgeten under hela 
projektet? 

När du får en kontraktskalkyl överlämnad, 
vad gör du då? 

 Hur förändras ditt sätt att se på kalkylen om 
du vet att det är räknat tajt på projektet?  
Och du ser att det inte finns många poster 
som kan minskas? 
 
Hur ofta stämmer du av projektets 
ekonomi? 

- Hur går du tillväga? 
 

Du ser att det förbrukas för mycket timmar i 
förhållande till vad som produceras, hur 
agerar du då? 

- Är detta något som du förmedlar till 
medarbetarna? Och hur går det till i 
så fall? 

- Hur brukar det mottas av 
medarbetarna?  
 

Vilka involverar du i projektets ekonomi?  
 

Vilka faktorer driver engagemang i ett 
byggprojekt? 

Vi var båda med på grupparbetet som 
behandlade frågan kring vilka nycklar som 
Peab behövde för att nå ett resultat på 10% 
på täckningsbidrag 1, vad är dina tankar 
kring den uppgiften? 
 

 Hur ser du på engagemanget som krävs för 
din roll? Vad engagerar dig och hur 
engagerar du andra?  
Hur tänker du kring målsättning i ett 
projekt. Inom vilka grenar brukar du sätta 
upp mål? Några delmål? 
 
Har du olika mål inom gruppen och mot dig 
själv? 
 


