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Abstract 

I 

Abstract 

Purpose: Industrial construction is based on the efficiency of the construction by 
placing the building process in the factory, where resources and expertise are utilized 
through a cost- and quality assurance process. Industrial construction is under constant 
development, which create a demand for skilled project managers. The project manager 
has a responsibility that requires coordination ability as well as stress management. The 
problem with hiring project managers without experience is the learning period, which 
could be addressed effectively through feedback of the experience that already exists in 
the construction industry. The intention of this study is to define the skills required to 
develop a model in industrial construction that streamlines the introduction process for 
project managers. 

Method: A qualitative study was carried out with literature study and interview as 
methods. The case study and literature has been considered necessary to answer the 
questions based on a practical and theoretical point of view. 

Findings: The most important skills a project manager should include is the attribute 
to act leader and support by overlooking the project. The shortening of the introduction 
period can be made by work integrated learning, this entails an understanding of all the 
elements and processes within the project. To individualize based on the prior 
knowledge, the new project manager has the ability to skip processes they already 
master and make a more efficient introduction period. A model has been developed to 
identify the elements that the new project manager in industrial construction will 
undergo, depending on the background and prior knowledge. 

Implications: The conclusion of the report is that the resulting model will create a more 
efficient introduction for new project managers through an individualized introduction 
depending on the background. The model is currently a base model for the guidance of 
newly hired project managers to become independent. Companies are given the option 
to specify their own requirements for the model's activities. 

Limitations: The result is limited because the interviews with project managers are 
from only one company in industrial construction in the region of Jönköping. The 
resulting model has not been tested in true situations, which means that the quality of 
the model cannot be ensured. 

Keywords: Industrial construction, project manager, education process, introduction 
process, construction process, experience feedback, project management, performance 
management. 
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Sammanfattning 

Syfte: Industriellt byggande baseras på att effektivisera byggandet genom att 
byggprocessen sker i fabrik, där resurser och kompetens utnyttjas genom ett kostnads- 
och kvalitetssäkrare process. Industriellt byggande är under ständig utveckling, vilket 
skapar en efterfrågan på en kompetent projektchef. Projektchefen har ett brett 
ansvarsområde som kräver samordningsförmåga såväl som stresshantering. 
Problematiken med att anställa projektchefer utan erfarenhet är att det krävs en 
inlärningsperiod, vilket åtgärdas effektivare genom återkoppling av den erfarenhet som 
redan finns i byggbranschen. Målet med detta examensarbete är att fastställa vilken 
kompetens som krävs för att ta fram en modell inom industriellt byggande som 
effektiviserar utbildningsprocessen för projektchefer. 

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med litteraturstudie och intervjuer som 
metoder. En fallstudie samt litteraturstudie har ansetts vara nödvändigt för att kunna 
besvara frågeställningarna utifrån både en praktisk och teoretisk synvinkel. 

Resultat: Den viktigaste kompetensen en projektchef bör innefatta är att agera ledare 
och stöd genom att se helheten i projektet. Förkortningen av inskolningstiden kan göras 
med hjälp av arbetsintegrerat lärande, detta medför förståelse för alla delar och 
processer inom projektet. Att individanpassa utifrån förkunskapen den nya 
projektchefen bemästrar undviks onödig ineffektivitet av utbildningsprocess. En modell 
har tagits fram för att kartlägga vilka moment en ny projektchef inom industriellt 
byggande kommer att genomgå beroende av bakgrund och förkunskap. 

Konsekvenser: Slutsatsen av rapporten är den framtagna modellen som skall 
effektivisera inskolningstiden för nya projektchefer genom att individanpassa 
inskolningen beroende på bakgrund. Modellen är i nuläget en grundmodell för 
vägledning av nyanställda projektchefer till att bli självständiga. Möjlighet ges till 
företag att specificera egna krav för modellens aktiviteter.  

Begränsningar: Resultatet begränsas genom att intervjuer med projektchefer från 
endast ett företag inom industriellt byggande i Jönköpingsregionen har genomförts. Den 
framtagna modellen är inte testad i skarpt läge, vilket medför att modellens kvalitet inte 
är säkerställd. 

Nyckelord: Industriellt byggande, projektchef, projektledare, utbildningsprocess, 
inskolningstid, byggprocess, erfarenhetsåterkoppling, projektledning, målstyrning.
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1 Inledning 
”Effektivisering av utbildningsprocessen för platschefer - En modell för industriellt 
byggande” är slutprodukten av 15hp som gjorts vårterminen 2015 med huvudinriktning 
byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH. 

1.1 Bakgrund 
Industriellt byggande baseras på att effektivare utnyttja resurser och kompetens där 
större delen av byggprocessen sker genom förtillverkning av volymelement och 
tillverkning av byggmoduler i fabrik. Det ger ett ökat mervärde till kunden med en 
kostnads- och kvalitetssäkrare process, vilken beskrivs av Gerth (2008). 

Hindersson (2010) menar att det råder brist på kompetenta platschefer och projektchefer 
i byggbranschen över hela landet. Några av anledningarna till bristen beror dels på 
pensioneringen av den stora andelen 50-talister samt att många väljer att gå vidare i 
karriären till nästa steg. Framfarten av industriellt byggande sätter också krav på en 
ökad tillgång av en ny sorts kvalificerade projektchefer som tidigare inte förekommit 
inom traditionellt byggande. En viktig del i processen att få fram fler projektledare med 
ökad kompetens är att tidigt förbereda dessa med utbildning och förkunskap. 

Att tidigt kunna få ut fler projektchefer samt att få dessa självsäkra och ge dem ökad 
ansvarskontroll är en viktig del i processen. 

Genom att undersöka möjligheterna för en effektivare utbildningsprocess där 
erfarenheter återkopplas till oerfarna och nya projektchefer ska en modell kunna tas 
fram till företag inom Industriellt Byggande så att fler kompetenta projektchefer 
snabbare kommer ut i arbete. 

1.2 Problembeskrivning 
Industriellt byggande inom modulelement är under utveckling och expandering vilket 
kommer medföra att projektchefer kommer behöva tillsättas i allt högre takt, enligt 
Jansson (2010). 

Industriellt byggande inspireras delvis av produktionsfilosofierna Lean Production och 
Just In Time, där produktionsprocessen och byggprocessen standardiseras genom att 
varje unikt projekt istället ses som en produkt och tas fram med samma eller liknande 
resurser och tillvägagångssätt (Boverket, 2008). Detta medför att projektchefen har 
möjlighet att arbeta med flera projekt parallellt, vilket ger ett brett ansvarsområde. Det 
breda ansvarsområdet kräver att självsäkerhet och erfarenhet har återkopplats till 
projektchefen i ett tidigt skede för att inte försämra slutprodukten till kunden. 

Projektchefens roll i företaget har stor betydelse för huruvida projektens resultat 
uppnås. Projektchefen har inblick inom arbetsmiljö, personal, kvalitet och ekonomi, 
vilket kräver en god samordningsförmåga såväl som stresshantering. Ansvaret ställer 
krav på projektchefen inom industriellt byggande, som även ofta har fler projekt 
samtidigt till skillnad från platschefen inom traditionellt byggande. Förutom dessa 
ansvarsområden svarar projektchefen enligt Ritz (2013) även för en stor del i kontakten 
med kunden, diverse underleverantörer och även återkoppling gentemot företagets 
arbetsledning. 
Problematiken med brist på kompetenta projektchefer skapar en efterfrågan av dessa 
inom byggbranschen, framförallt inom industriellt byggande där kunden är i fokus 
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snarare än att varje projekt ska ses som en engångshändelse. Problemet enligt Namhun 
(2011) med att anställa nya projektchefer utan erfarenhet är att det krävs en 
utbildningsprocess som är tidskrävande för företaget. 
Om detta problem ska kunna åtgärdas krävs det att den kompetens som redan finns i 
byggnadsbranschens erfarna projektchefer kan återkopplas till de nyanställda menar 
Jazebi (2012). Förkunskapen finns redan hos den nyanställde, men tryggheten och 
säkerheten i att applicera kunskapen i praktiken skapas genom erfarenhet. När både 
kunskap och erfarenhet finns i praktiken skapas kompetens, där Marisa och Nor’Aini 
(2012) säger att genom återkoppling av erfarenheter skall utbildningsprocessen 
förkortas samtidigt som säkerheten i handlingstagandet skall ökas. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att effektivisera utbildningsprocessen för projektchefer inom 
industriellt byggande. 

1.3.1 Mål 

Målet är att fastställa vilken kompetens som krävs för att ta fram en modell inom 
industriellt byggande som effektiviserar utbildningsprocessen för projektchefer. 

1.3.2 Frågeställningar 
 

 Vilken kompetens krävs för att bli en projektchef inom industriellt byggande? 
 

 Hur appliceras projektchefens förkunskaper i praktiken? 
 

 Hur kan man förkorta inskolningstiden av en projektchef? 

1.4 Avgränsningar 
 

 Intervjuer har inte skett med någon annan befattning än projektchefer 
 

 Modellens huvudsakliga område berör ej företag utanför industriellt byggande
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad på följande sätt: 

Kap. 1: Inledning 
En inledning med bakgrund och problembeskrivning till rapportens syfte och mål samt 
frågeställningar och avgränsningar tas upp. 

Kap. 2: Metod och genomförande 
Här anges de metoder som använts och varför. En kvalitativ studie har genomförts med 
litteraturstudie och intervjuer som metoder, för att besvara frågeställningarna. En 
genomförande beskrivning av examensarbetet gjordes med hänsyn till arbetets gång 
och där trovärdigheten värderades.  

Kap. 3: Teoretiskt ramverk 
En teoretisk bakgrund beskrivs som behandlar relevant fakta som ligger till grund för 
examensarbetet och dess mål och frågeställningar. En inledande bakgrund inom 
industriellt byggande beskrivs följt av studier inom projektledning, inlärnings- och 
kunskapsteorier för att fastställa hur litteraturstudien besvarar frågeställningarna.  

Kap. 4: Empiri 
Här beskrivs empirin, resultatet av insamlad data ifrån intervjuerna som genomförts. 
Tre intervjuade projektchefer inom industriellt byggande intervjuades för att besvara 
frågeställningarna ur en praktisk synvinkel.  

Kap. 5: Analys och resultat 
Här görs en analys av den insamlade empirin i relation till den teoretiska bakgrunden 
för att besvara frågeställningarna samt uppnå målet av examensarbetet. Den insamlade 
empirin har jämförts med litteraturstudien för att styrka eller argumentera mot empirins 
resultat. Analysen har sammanfattats till en modell som skall effektivisera 
utbildningsprocess för projektchefer. 

Kap. 6: Diskussion och slutsatser 
En kort sammanfattning av studiens resultat där för- och nackdelar med den framtagna 
modellen granskas. En diskussion angående vad som uppnåtts, arbetets gång samt 
slutsatser och rekommendationer baserat på resultatet.
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2 Metod och genomförande 
Här anges de metoder som har använts under genomförandet av rapporten för att få 
fram ett resultat samt besvara rapportens frågeställningar utifrån det. Litteraturstudie 
och intervjuer är de metoder som har används. 

2.1 Undersökningsstrategi 
En kvalitativ studie har genomförts med huvudsakligen litteraturstudie och intervjuer 
som empiri. Anledningen till att en kvalitativ studie har valts framför en kvantitativ är 
att fokus har legat på hur projektchefer arbetar i praktiken och hur dessa blir en 
kompetent projektchef. Det har då varit en naturlig väg att använda sig av en fallstudie 
där datainsamling och analys har skett genom intervjuer framför exempelvis enkäter 
och beräkningar som används i den kvantitativa studien. Den kvalitativa metoden 
innebär att en analys av lägre strukturerade empiri studeras, dvs. öppna intervjuer i detta 
fall som sedan har analyserats (Starrin & Svensson, 2009). Fallstudien studerar en 
process under en begränsad tidsperiod där samband mellan ingående variabler studeras. 
Forskningsproblemet studeras först följt av den enhet som ska granskas, i detta fall 
projektchefer inom industriellt byggande. (Jacobsson 2011). Problematik kring 
fallstudien kan ske genom att läsaren endast får en del av helheten vilket kan medföra 
misstolkningar av situationen (Merriam, 1994). Merriam (1994) påpekar samtidigt att 
metodteknikens fallstudie lämpar sig för pedagogiska processer då de kan förmedla en 
förståelse som kan appliceras effektivare i praktiken. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Här beskrivs och motiveras undersökningsmetoder för datainsamling inför rapportens 
tre frågeställningar. 

En fallstudie har genomförts på processen att utbilda en oerfaren projektchef. 
Fallstudiens metod för att kunna besvara frågeställningarna fastställdes till att 
användandet av intervjuer på företag inom modulbygge i Jönköpingsregionen var 
nödvändig. Inför intervjuerna har en litteraturstudie skett för att ta fram relevanta frågor, 
uppföljt av en analys kopplad till resultatet från fallstudien. 

2.2.1 Vilken kompetens krävs för att bli en projektchef inom industriellt 
byggande? 

Litteraturstudie och intervju ansågs vara nödvändigt för att besvara frågeställningen 
utifrån en teoretisk samt praktisk synvinkel. 

2.2.2 Hur appliceras projektchefens förkunskaper i praktiken? 

Denna frågeställning har främst besvarats med hjälp av intervjuer med erfarna 
projektchefer för att få en helhetsbild vad dessa anser krävas för att bli en kompetent 
projektchef. 

2.2.3 Hur kan man förkorta inskolningstiden av en projektchef? 

Frågeställningen har främst besvarats genom resultatet från intervjuerna samt en 
litteraturstudie för att kunna jämföra projektchefernas syn med vad litteratur inom 
området anser. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här beskrivs undersökningsmetoderna för datainsamling med stöd av vetenskapsteori 
och handböcker. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudierna ligger till grund för att samla in material ifrån den skrivna 
forskningen och ifrån tryckta böcker. Främst två vetenskapliga metodlitteraturer har 
använts, Starrin och Svensson (1994) samt Fejes (2015) beskriver den kvalitativa 
metoden kontra den kvantitativa metoden.  

2.3.2 Intervjuer 
Som förberedelse och underlag för de genomförda intervjuerna studerades litteraturen 
“Praktisk Intervjuteknik” som gav en god inblick av hur frågor skulle ställas för att få 
fram de svar man eftersökte, vad för typ av intervju man skulle genomföra samt hur 
resultat skulle tolkas. 

I detta fall genomfördes en “öppen” intervju enligt Ekholm & Fransson (1992) där den 
intervjuade fick prata fritt där anteckningar togs för sammanställande följt av 
förutbestämda intervjufrågor. Valet av att använda en öppen intervju där den 
intervjuade fick chans till att djupare förklara det som denne kände var viktigaste att få 
svar på frågan. Nackdelen till öppen intervju med endast ett antal förutbestämda frågor 
kan vara att intervjun inte kan återskapas och att utfallet ger olika resultat beroende på 
vem som ställer frågorna. Detta har behandlats genom att den öppna intervjudelen 
strukturerades upp efter de fasta frågeställningarna under sammanställningen av 
intervjun. Den andra intervjun gjordes med två medverkande projektchefer. Detta kan 
också vara en nackdel då deras svar kan påverkas av varandra (Ekholm & Fransson 
1992).  
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2.4 Arbetsgång 
Ett problem inom byggbranschen, i detta fall den växande bristen på kompetenta 
projektchefer och platschefer ligger till bakgrund för en fortsatt forskning inom 
området. Problemformuleringen avgränsades till projektchefer inom industriellt 
byggande samt inom Jönköpingsregionen. Relevanta och vetenskapliga referenser 
söktes fram på Högskolebiblioteket i Jönköping för att visa och bekräfta problematiken 
av detta vilket vidare gav ett naturligt syfte och mål samt motiverade till dess 
frågeställningar för att fortsätta arbetets gång. 

En period av litteraturstudier följde, där vetenskapliga artiklar och tidskrifter till en 
början studerades för att få en bred och lättöverskådlig helhetsbild av problematiken 
samt om industriellt byggande. Denna litteraturstudie gjordes möjlig av sökningar i 
databaser som Jönköping bibliotek har tillgång till. Diva och google scholar användes 
för att leta reda på relevanta tidigare studier. Vidare studerades vetenskapliga rapporter, 
avhandlingar och böcker för att få en djupare förståelse och analys kring ämnet som 
kom att ligga till grund för det teoretiska ramverket. Litteraturstudie fortskred under 
hela rapportskrivningen och referenser vägdes mot varandra för att få en trovärdig och 
korrekt slutsats. Sökorden som har använts under sökningar efter tidigare studier har 
varit följande: Construction management, construction manager, efficient leadership, 
learning theory, motivation. 

Att intervjua yrkeskunniga personer inom området, dvs. projektchefer blev ett naturligt 
komplement till litteraturstudierna för att få en praktisk synvinkel på hur det fungerar 
ute i verkligheten, för att sedan kunna jämföra detta med teorin. För att en så effektiv 
intervju som möjligt skulle ske studerades litteratur inom ämnet intervjuteknik. 
Litteraturen tog upp hur intervjuer kunde genomföras, vad för frågor som skulle ställas 
samt hur resultatet kunde tolkas för att få ut relevant information. Efter att intervju 
bokats via telefon skedde kontakt via e-post där syfte, mål, huvudfrågeställningar samt 
ett utdrag på exempelfrågor till intervjun bifogades till den som skulle intervjuats för 
att ge möjlighet till förberedelse inför intervjun. Intervju 1 skedde på dennes arbetsplats, 
Flexator i Gråbo. Intervjun gick till genom att ena rapportförfattare främst ställde 
frågorna och antecknade för hand det som ansågs vara mest relevant, medan den andra 
rapportförfattaren skrev ner allt på datorn, som sades under intervjun. Detta för att en 
bandinspelning skulle kräva flertalet timmars extra bearbetning, när nu istället allt 
skrevs ner direkt när det sades. Efter intervju 1 sammanställdes resultatet följt av en 
diskussion och analys samma dag för att färre misstolkningar av svaren eller bland de 
inblandade skulle ske. En sammanfattning av resultatet från intervju 1 skickades till 
intervjuperson A för att bekräfta att inga misstolkningar skett. (Frågor och svar för 
intervju 1 finns under bilaga 1). 

Ytterligare en intervju med två projektchefer på Flexator i Anneberg bokades in för att 
få en högre validitet och ett säkrare resultat. Intervju 2 bokades in via telefon och 
intervjun genomfördes med båda projektchefer tillsammans för att ge en mer öppen och 
diskussionsvänlig intervju. I övrigt genomfördes den i likhet med intervju 1, där en 
främst ställde frågorna medan den andra skrev ner vad som sades under intervjun på 
datorn. Direkt efter intervjun gjordes en sammanfattning för att inga misstolkningar 
skulle ske och även en sammanfattning av intervjun skickades till båda projektcheferna 
för att bekräfta resultatet och öka reliabiliteten. (Frågor och svar för intervju 2 finns 
under bilaga 2).  
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Under arbetets gång löpte kontinuerlig telefonkontakt med Flexators Teknikchef, vars 
ansvar innefattar beslut angående tekniska lösningar samt personalansvar på 
teknikavdelningen. Denna kontakt har legat delvis till grund för problembeskrivning 
och fortsatt arbete med effektivisering av utbildningsprocess projektchefer inom 
industriellt byggande. När teoretisk bakgrund och intervjuer var genomförda fortsatte 
rapportskrivning med kvarstående kapitel så som Metod och genomförande, Empiri, 
Resultat, Diskussion samt Slutsats. 

I nedanstående tabell (Tabell 1) redovisas övergriplig information angående 
intervjuerna.  

Tabell 1. Tabell för metodgenomförande. 

Person Datum Position Längd Lokalisering Syfte 

A 2015-03-18 Projektchef 90 min Gråbo Effektivisering av 
utbildningsprocess 

B 2015-04-23 Projektchef 120 min Anneberg Effektivisering av 
utbildningsprocess 

C 2015-04-23 Projektchef 120 min Anneberg Effektivisering av 
utbildningsprocess 

D Löpande Teknikchef - Telefon Övergripande 
information 

2.5 Trovärdighet 
Validitet: Validitet avges av ett resultats eller en metods grad att mäta det som det har 
som mätningen har som avsikt att mäta (Jacobsson 2011). En metodtriangulering har 
skett där oberoende källor och flera metoder har vägts mot varandra för att bekräfta 
resultatet (Merriam, 1994), samtidigt har de intervjuer som skett jämförts med andra 
projektchefer. Litteraturstudier studerades och jämfördes med andra litteraturstudier 
samt intervjuer för att komma fram till ett samstämmigt resultat och en ökad 
trovärdighet.  
Reliabilitet: Enligt Jacobsson (2011) anger reliabiliteten vilken tillförlitlighet som kan 
förväntas av ett uppmätt resultat, i detta fall intervjuer. Reliabilitetens mätningar delas 
huvudsakligen in i repeterbarhet och reproducerbarhet, vilket beskriver graden av hur 
resultatet kan återskapas. Intervjuer genomfördes av två personer, där ena lade fokus på 
att leda intervjun medan den andra lade fokus på att skriva ner allt som sades mellan 
båda parter på dator. Detta ger en god reliabilitet då dokumentation skedde ordagrant. 
Även de intervjuade fick ta del av resultatet från intervjun för att minimera missförstånd 
och oklarheter vilket förstärkte reliabiliteten. En nackdel med genomförandet av 
intervjuerna var att det inte genomfördes test-retest. Test-retest enligt Jacobsson (2011) 
är en process som genom att ge samma frågor till samma person med ett visst 
tidsmellanrum kan öka reliabiliteten med resultatet. Det finns även problematik med att 
genomföra en gruppintervju, då intervjupersonerna kan påverka varandras svar 
(Ekholm & Fransson 1992). För att minska risken för påverkan svarade 
intervjupersonerna var för sig där följdfrågor från intervjuaren möjliggjorde egna svar 
från respektive intervjuperson.
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket i rapporten har som syfte att lägga grund så att möjlighet till 
fortsatt forskning i de valda teorierna kan leda till en slutsats som bidrar till den redan 
existerande forskningen och kunskapen. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna har en teoretisk grund tagits fram. Genom att studera 
det teoretiska ramverket skall det ge möjligt att delvis besvara de frågeställningar som 
är ställda. För att kunna besvara frågorna om inlärningsprocessen för projektchefer 
inom industriellt har de teoretiska områdena som valts att studera till: 

 Industriellt byggande - valdes för att ge en bakgrund till hur denna sortens 
byggnation och projekt är uppförda. Lean Production är en viktig 
projektledaregenskap som kopplas till industriellt byggande.  

 Projektledning - ger en bakgrund till att vara projektledare och hur det går att 
effektivisera genom användning av målstyrning.  

 Inlärnings- och utbildningsteorier - för att besvara hur man kan effektivisera 
inskolning av nya projektchefer krävs det kunskap om de inlärningsteorier som 
finns och hur de används. 

3.2 Industriellt byggande 
Industriellt byggande innebär att man på ett effektivare sätt ska kunna utnyttja resurser 
och kompetens genom att större delar av eller hela byggprocessen sker i en fabrik, vilket 
skapar en kostnads- och kvalitetssäkrare process som ger mervärde till kunden (Gerth, 
2008). Allt som kunden inte behöver känna till ska kunna standardiseras, detta för att 
minska produktionskostnaderna och förkorta produktionstiden för att på så sätt ge en 
större valmöjlighet för kunden att själv kundanpassa och inreda på ett flexibelt sätt 
(Fernström, 2009). 

Till industriellt byggande hör främst ett plattformstänkande från Prefab till tätt hus, där 
allt från komponenter till hela volymelement kan förtillverkas och förmonteras i fabrik. 
Dessa monteras sedan ute på byggarbetsplatsen, som så småningom blir mer av en 
monteringsplats. Det Industrialiserade byggandet övergår då till det Industriella 
byggandet, som ofta sammankopplas till hela moduler, småhusproduktion i fabrik eller 
Prefabtillverkning av t ex industri- eller kontorsbyggnader (Gerth, 2008). 

Till det Industriella byggandet förknippas vanligtvis modulelement (Figur 1) i form av 
Prefab. Dessa kan bestå av helt färdiga rumsmoduler som används t ex vid byggande 
av hyres- eller studentbostäder. Även våtutrymmen kan byggas helt färdiga i fabrik för 
att sedan lyftas på plats som enheter på byggarbetsplatsen. Volymelement för olika 
verksamheter finns också utvecklade, allt från hotellrum till skolor och industrihallar 
(Fernström, 2009). 

Enligt rapporten ”Sega Gubbar” utgiven av Stadskontoret (2009) bör entreprenörer 
kunna minska antalet byggdetaljer med en tredjedel genom standardisering på 
komponentnivå. Standardiseringen leder också till bättre priser genom att inköp och 
upphandling kan ske i större volymer, vilket idag är en svårighet eftersom 70 % av 
inköpen är projektspecifika och oftast med små volymer.  
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De främsta målen för industriellt byggande nämner Fernström (2009) som följande: 

 Öka valmöjligheter genom alternativa lösningar för kunden 
 Korta ner byggtider avsevärt utan stress 
 Minska antal timmar på en byggarbetsplats 
 Just In Time – rätt sak i rätt tid 

 

3.2.1 LEAN Production 
En stor del av byggbranschens problem handlar om att öka produktiviteten och 
effektiviteten, både i produktionen men även i hela ledet till leverans av det färdiga 
projektet. Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) är upp till 35% av 
produktionskostnaderna inte är värdeskapande för kunden och beror främst på slöseri 
och byggfel. En grund för ett lyckat industriellt byggande är därför införandet av Lean-
tänk. 

Definition av Lean Production enligt Persson och Hansson (2009) ”Att göra mer och 
mer med mindre och mindre. D.v.s. kortare tid, lägre kostnad och mindre fel”. 

Att arbeta smartare och mer systematiskt, producera enbart det kunden har beställt, 
effektivisera flöden, eliminera stopp samt minska fel och slöseri i byggandet är därför 
viktigt. För att Lean ska fungera krävs det att medarbetarna känner sig involverade i 
projektet, dvs. känna delaktighet och engagemang (Fernström, 2009). Ett starkt 
ledarskap i form av projektchef eller platschef är viktigt inom Lean. Att ständigt öka 
effektiviteten och produktiviteten är främst en ledarskapsfråga genom att lyssna, skapa 
en kreativitetsfrämjande miljö samt belöna och uppmuntra till förbättringsförslag. 
Projektchefen eller platschefen ska vara föredömet och ha god kunskap om Lean för att 
kunna driva igenom arbetssättet till resten av kedjan (Fernström, 2009). 

  

Figur 1. ”Modulelement, Flexator” 
Pressbild Produktion 2 – Anneberg [fotografi] (u.å) Hämtad 29 April, 2015 från
http://flexator.se/Foretaget/Media/ 
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Viktiga punkter inom Lean kan sammanfattas följande enligt Persson och Hansson 
(2009). 

 Vid ökad standardisering krävs ordning och reda, bra rutiner och en väl känd 
arbetsprocess 

 Leverera projekt i utlovad tid, enligt budget och med rätt kvantitet – Just in Time 
 Att ständigt söka förbättringar och arbeta med erfarenhetsåterföring, vilket leder 

till reducering av fel och slöseri – Kaizen 
 En leveranskedja som fungerar felfritt vare sig det gäller leveranser eller 

arbetsuppgifter – Supply Chain Management 

En viktig del i leveranskedjan Supply Chain Management (SCM) är att optimera 
logistiken så inte onödiga stopp eller väntetider uppkommer gällande leveranser och 
arbetsuppgifter. Därför blir huvudentreprenörens relationer och samarbete i alla led, 
både med underentreprenörer och leverantörer lika viktig som relationen med 
byggherren, kunden. Ett starkt team med både arkitekter/konsulter, entreprenörer, 
underentreprenörer och leverantörer är något Byggherren strävar efter (Fernström, 
2009). 

Sammanfattningsvis utgörs grunden för ett industriellt byggande att med Lean och 
SCM optimera leveranskedjan, få effektivare övergångar med mindre spill och ständiga 
förbättringar i projektets olika steg samt sträva efter en god samverkan och planering. 
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3.3 Projektledning 
Projekt finns i de olika former som människan kommer i kontakt med dagligen. Trots 
detta tolkas projektbegreppet olika för vilken bransch eller sammanhang projektet 
befinner sig i (Lewén & Philip, 1998). Enligt Engwall (1995) beskrivs skillnaderna på 
de olika projektformerna. De olika projektformerna är enligt honom idé, satsning och 
uppdrag. Idéprojektet och satsningsprojekt är de projekt som låter målet av projektet 
tolkas av den som antar sig projektet. Exempel på dessa projekt kan vara: 

 Arkitekttävlingar  
 Samhällsbyggande  
 Arbeten som tillåter fri tolkning av målet för att skapa en unik idé 

Till skillnad från dessa projekt är uppdragsprojektet målbaserade. Målen för ett 
uppdragsprojekt är tydligt formulerade och skapar litet utrymme för att kunna tolka och 
dra egna slutsatser av vad uppdragsgivaren vill ha enligt målets beskrivning. För att 
kunna driva ett uppdragsprojekt med framgång krävs det att uppdragstagaren har en 
utsedd projektledare som hanterar projektet åt uppdragsgivaren (Lööw, 2003).  

Varje projekt har en livscykel som startas med en förstudie (Lööw, 2003). Denna fas 
tillhör inte projektet utan görs i syfte för att fastställa projektets mål. I förstudien ges en 
nulägesrapport, problemanalys, systemanalys, lösningsförslag, kostnad- och 
effektanalys (Lewén & Philip, 1998). När förstudien är avklarad och projektmålet är 
projektet redo att startas. Projektet börjar i en initieringsfas där parterna från början är 
överens om de specifikationer som ställts i förstudien. Planeringsfasen tar över och 
uppdragstagaren planerar huruvida projektet skall genomföras. I genomföringsfasen 
kan det finnas flera etapper för att underlätta avstämningen av målet som satts upp. 
Slutligen så startar avslutningsfasen och överlämnandet av det färdiga projektet. Mellan 
dessa faser sker beslutspunkter där projektägaren granskar det arbete som är utfört och 
godkänner för vidare arbete. För att underlätta för projektägaren bör dessa faser med 
respektive etapper vara anpassade efter projektmål och krav som ställts upp i 
förstudiefasen. Den centrala styrningen under faserna är projektledarens hantering av 
målstyrningen (Lewén & Philip, 1998). 
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3.3.1 Målstyrning 
Enligt Lewén och Philip (1998) är projekt inom industriellt byggande styrda av mål och 
definieras följande:  

    ”Målet är ett framtida tillstånd som man har för avsikt att uppnå. Det är kvantifierat, 
mätbart och accepterat av både uppdragsgivare och uppdragstagare. Det är realistiskt 
men ändå uppnåbart.”  

Definitionen av målet anger att resultatet av projektet skall vara mätbart och jämförbart 
med liknande föregående projekt eller annan insamlad data. Projektledning är den 
yttersta formen av målstyrning (Lööw, 2003) och för att projektledning skall vara 
framgångsrikt krävs det att målet är genomarbetat och mätbart. Genom välformulerade 
målsättningar arbetar inte bara ledare utan hela arbetsstyrkan mot samma mål, vilket 
skapar färre misstolkningar. Med mål som är mätbara innebär det också att resultatet på 
ett systematiskt sätt kan kontrolleras och följas upp (Engwall 1995). Den systematiska 
kontrollen görs kontinuerligt under hela projektets gång, för att stämmas av i vilken 
grad de angivna målen är uppnådda. 

3.3.2 Projektledaren 
Projektledaren är personen som är utsedd att leda projektet från start till mål. Denna 
person bör visa prov på stort ledarskap och engagemang för att driva ett projekt framåt 
(Adair 2006). Klara direktiv och målsättningar anser Monica Lööw (2003) är en 
framgångsfaktor som avgör huruvida projektet framskrider, detta för att skapa ett 
effektivt ledarskap som både gynnar individen och företaget (Marisa & Yusof, 2014).  

Det krävs av projektledaren att ha förmågan att kunna hantera flera olika roller. Det 
gäller att vara flexibel och anpassningsbar då projekten och dess förutsättningar inte 
alltid ser likadana ut. Projektledarens många roller sätter stor press och stort ansvar på 
individen. Med hänsyn till de roller som en projektledare kan ha, finns det 
grundläggande arbetsuppgifter i alla projekt (Lööw 2003). 

 Leda och fördela projekt 
 Ansvara för att projektet når målet 
 Avrapportera till styrelsegrupp 
 Följa upp, styra och agera även mellan projektmötena 

Dessa arbetsuppgifter finns i nästan alla projekt och utöver detta måste projektledaren 
leda de arbetare som ingår i projektet. Arbetarna kräver motivation för att kunna utföra 
sitt arbete effektivt (Marisa & Yusof, 2014). Motivering kan ske på olika sätt och är 
individuellt hur det mottages, detta kräver situationsanpassat ledarskap (Lewén & 
Philip 1998). Enligt Lewén och Philip (1998) är det vanligaste felet en ledare gör, att 
inte uppfatta vilken mognadsnivån i gruppen är i relation till den aktuella uppgiften. 
Denna situation kräver att ledaren läser av den aktuella relationen för att sedan kunna 
agera mot att motivera och leda gruppen. 
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Det anpassade ledarbeteendet är indelat i fyra faser (Lewén & Philip, 1998). 

 Fas ett, direktstyrningsfasen. Denna fas är för grupper med liten mognadsgrad. 
Detta är grupper som är nya som har liten eller ingen erfarenhet tillsammans. 
Ledarskapet som ska genomsyra denna fas är direkt styrning och mindre stöd 
för att få gruppen att uppnå de satta målen.  
 

 Fas två, övertygandefasen. Allt eftersom gruppen utvecklas och skaffar 
erfarenhet tillsammans krävs mindre styrning och mer stöd. Rollen som 
projektledaren måste åta sig i denna fas är en coachande stil. Istället för att direkt 
styra gruppen skall ledaren guida och vägleda gruppen mot det gemensamma 
målet. 
 

 Fas tre, handledandefasen. Ledarskapet skall syfta i att handleda gruppen som 
nu är insatt i målet. Projektledaren skall vara till hands då medarbetarna behöver 
hjälp. Liten styrning och högt stöd och handledning genomsyrar denna fas. 
 

 Fas fyra, målstyrningsfasen. Gruppen har gått igenom de föregående faserna 
och har skaffat sig en gruppdynamik och erfarenhet för att själva klara av 
uppgiften de har tilldelats. Ledarskapet i denna fas behövs inte i samma 
utsträckning som i de andra faserna, svag styrning och litet stöd är det som 
behövs. 

Varje grupp genomgår dessa fyra faser (Figur 2). Ledarskapet måste därför anpassas 
efter de förutsättningen som finns. En ledare som kan anpassa sig efter gruppens behov 
är därför effektivare än den ledare som endast kan tillfredsställa gruppen i en av dessa 
faser. Kontinuerlig uppföljning under de fyra faserna är nödvändig för att säkerställa att 
målen uppfylls.  

Den mänskliga faktorn har även en stor betydelse om hur projektet fortskrider (Adair 
2006). Individer agerar olika i en situation, vilket leder till att ledare måste anpassa sig 
mer än vad de fyra faserna kräver.  

  

Figur 2. Situationsanpassat ledarskap (u.å)  
Hämtad 28 April, 2015 från http://www.olofsson-ou.se/_pops/p16.html 
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3.4 Inlärnings- och kunskapsteorier 
Inlärningstiden för projektledare är varierande med hänsyn till individens 
inlärningsförmåga. Det krävs att individen är motiverad till att engagera sig och 
investera den tid som krävs för att lära sig från grunden (Miner, 2005). För att ledaren 
ska förstå innebörden av det ansvar denne åtar sig, bör inlärningen inte bestå enbart av 
hur man gör arbetsuppgifterna utan snarare ett kognitivt synsätt på inlärningen där 
individen lär sig varför arbetsuppgifterna behöver genomföras på ett särskilt sätt. Detta 
synsätt lär ledare att analysera och känna efter vad som fungerar för att skapa 
gruppdynamik (Marton, 1999). 

3.4.1 Motivation 

För att skapa en fungerande arbetsmiljö där medarbetare och ledare kan utvecklas krävs 
det att motivation till att arbeta finns (Adair, 2006). Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori 
kräver en individ både motivation och hygientillfredställelse. För att bli en effektiv 
ledare är insyn i motivationsteorier en del till att åstadkomma en effektivare arbetsgrupp 
i ett tidigare skede av projektet (Miner, 2005). Individen måste få känna en vis nivå av 
erkännande ifrån sig själv och ledare runtom för att känna sig motiverad. 
Motivationsfaktorn kommer ifrån mänsklig kontakt där andra uppskattar det som 
individen har presterat. Olika individer kräver olika sorters motivation, för att detta skall 
kunna utföras krävs det att ledaren läser av sina medarbetare för att sedan besluta om 
hur motivationen ska utformas. Den andra faktorn, hygien beskriver arbetsmiljön och 
hur den upplevs. Denna faktor kan även påverkas av beteende ifrån ledare men även 
påverkas utav medel som är investerade i fastigheter och inredning. I de flesta fall krävs 
det att båda dessa faktorer är uppfyllda för att skapa en motiverad medarbetare men där 
finns undantag. Enligt Herzberg finns det även individer som är mer påverkade av en 
specifik faktor än en blandning av de båda (Miner, 2005). Dessa individer kan vara 
svåra att tillfredsställa helt. De individer som kräver större personlig kontakt och 
erkännande, är dem som påverkas starkt av motivationsfaktorn där ledaren har den 
största rollen. På andra sidan står de som påverkas mest av hygienfaktorn, dessa 
påverkas av arbetsmiljön. Båda dessa individer kan sköta sitt arbete felfritt men chansen 
är att i en kris kommer den individ som förlitar sig mer på den hygienfaktorn inte 
kommer kunna prestera under svåra förhållande (Miner, 2005). Då den hygieniska 
faktorn endast ska uppnå en vis grad kräver det att ledaren kan bemöta sina medarbetare 
på en nivå där motivation och verbalt erkännande kan åstadkommas. Brist av någon av 
dessa faktorer kan leda till ineffektivt arbete. Ledaren ska också ses som en medarbetare 
i detta sammanhang, då denne också behöver dessa faktorer för att kunna vara effektiv 
(Marisa & Yusof, 2014). 

3.4.2 Inlärning 
Ledarens utbildning grundar sig i de egenskaper som finns i individen. Engagemang, 
ledarvilja, motivation och förkunskaper är det som betonar hur en ledare skall 
vidareutbildas. Den kognitiva teori som gestaltpsykologin återspeglar är den inlärning 
för att bygga upp en helhet av delar (Trowald, 1971). Genom att se helheten i en uppgift 
är det lättare att bryta ner den i mindre mätbara delar, ledaren är den som ska se helheten 
och förstå dess innebörd. Phi-fenomenet grundar sig enligt Torwald (1971) i 
människans förståelse i att “Helheten är mer än summan av de ingående delarna”. Insikt 
är gestaltpsykologernas betydelserika bidrag till inlärningen. Insikten att individen kan 
omstrukturera förutsättningarna i uppgiften för att kunna konstruera en meningsfull 
helhet (Torwald, 1971). Jarvis, Holford och Griffin (1998) nämner att samma samband 
till helheten finns hos Jack Mezirow. 
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Den arbetsintegrerade lärandeperioden effektiviseras genom att blanda praktisk 
problemlösning med en teoretisk bakgrund (Thång 2004). Genom användning av 
arbetsintegrerat lärande får individen en möjlighet att på plats, tillsammans med 
experter inom det berörda området, studera och vidga och sedan fördjupa sina 
kunskaper. Ett arbetsintegrerat lärande syftar i att applicera kunskap till tillämpning. 
Detta för att skapa en naturlig introduktion till att göra dessa tillämpningar i olika 
situationer (Thång 2004). I en projektstyrd bransch krävs det där med att ledaren kan 
var anpassningsbar och kunna tillämpa sina kunskaper i olika situationer. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna sammanvävs i det dagliga arbetet inom industriellt byggande. Bakgrunden 
till industriellt byggande vilar i ett arbetssätt som medför effektivare och mer 
tidsoptimerat arbetssätt där flera processer och projekt kan vara under tillverkning 
samtidigt. Projekt där målstyrning är en central del medför att projektledare och 
medarbetare kan arbeta mot samma mål och därigenom effektivisera byggandet i 
industriellt byggande. För att kunna uppnå dessa mål krävs det att projektledaren kan 
motivera sina medarbetare till att ständigt vilja förbättras och utvecklas i sin roll, där 
med erfordras kompetenta projektledare. Den befintliga kompetens som finns i 
branschen måste återkopplas till de nya projektledarna under utbildningsprocess. Under 
inlärningsperioden finns det flera olika sätt att integrera den nya projektledaren i sitt 
nya arbete. En beprövad och känd inlärningsteori är att nyttja arbetsplatsintegrerad 
inlärning genom att gå vid sidan om. Genom att utföra de arbetsuppgifter de erfarna 
projektledarna gör, skolas de nya in på ett effektivare sätt. 
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4 Empiri 
Empiridelen i rapporten är det insamlade resultatet ifrån fallstudien.  

4.1 Intervjuer 
Intervjuer som är gjorda med projektchefer på Flexator är sammanställda med hänsyn 
till de huvudfrågeställningarna som är ställda av rapportförfattarna. 
Intervjufrågor med svar bifogas under bilaga 1 och 2. 

4.1.1 Intervju 1 med Projektchef, Flexator 
Flexator i Gråbo bygger inom industriellt byggande främst färdiga moduler för 
uthyrning. Dessa är ofta likadana där kunden har få valmöjligheter för att sedan bygga 
ihop modulerna efter egna önskemål. Till de vanliga projekten hör skolor och 
studentbostäder, som varierar i storlek och är lokaliserade från söder till norr i Sverige. 
Flexator i Gråbo arbetar även med tillverkning och uthyrning av bodar.  

Kompetensen som projektchef och projektledare kräver stor samarbetsförmåga samt att 
kunna agera som ett stöd och motivator. En stor del av arbetsbördan ligger i 
sammanställning av dokument och uppföljning av besiktningar av detaljer vilket skapar 
en viss tidspress. Kompetensen i arbetet som projektchef är därmed inriktad på de 
personliga egenskaperna, där motivation åt medarbetare är en viktig del. Med 
motivation får medarbetarna ta del av hela idén för att de med egna resurser ska styra 
sig mot det gemensamma målet. Genom att motivera sina medarbetare kan arbetet 
underlättas för projektchefen, då enklare beslut kan tas av medarbetarna och därmed 
undvika överflödig kontakt med projektchef som sedan skall återkomma med svar. 
Genom att medarbetare får mer individuellt ansvar minskar även den tidskrävande 
uppgiften för projektchefen att leta reda på aktuellt projekt för svar till medarbetarna. 

Den förkunskap som finns hos den nya projektchefen är bra att ha som bakgrund för att 
förstå själva arbetet, men arbetsuppgifterna är inte så tekniskt påfrestande utan de 
begränsas av tidsbrist. Den kunskap som projektchefen lär sig under inskolningstiden 
på företaget är den mest värdefulla och den som appliceras i det dagliga arbetet. Om 
inte förkunskapen om byggnation och dess processer finns sedan tidigare finns det risk 
att projektchefens roll blir mer administrativ, där fokus ligger på administrativa 
arbetsuppgifter och kundkontakt. En praktiskt lagd projektchef är mer engagerad i 
själva produktionen, där förmågan att kunna sätta in sig i andras situationer för att skapa 
en lönsam situation tydligare finns. Projektchefens kontakter är experter inom sitt 
område vilket kan skapa en känsla av att inte kunna bidra med information till projektet, 
men projektchefens uppgift är att se helheten och kunna koordinera parterna för att 
slutföra projektet. 

En utförlig introduktion hade varit lämplig att få för att underlätta introduktionen till att 
börja arbeta som en projektchef. Om det inte finns någon tidigare erfarenhet ifrån 
byggbranschen kan risker finnas att viktiga arbetsmoment glöms bort.  Ett sätt att 
förkorta utbildningsprocessen är med arbetsintegrerat lärande genom att gå bredvid en 
erfaren projektchef för att succesivt få eget ansvar och kunna växa in i rollen. Genom 
att få arbetsuppgifter som är utmanande tidigt ökar engagemanget till att lära sig men 
då måste även de erfarna projektcheferna vara öppna för att ge stöd om det skulle 
behövas.  
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4.1.2 Intervju 2 med Projektchefer, Flexator 
Flexator i Anneberg arbetar med mer projektspecifika moduler och även genom 
totalentreprenad till skillnad från Flexator i Gråbo. Här har kunden mer att säga till om 
angående materialval, planlösningar och ytskikt. (Figur 3)  

 

 

Den kompetens som krävs är viljan till att utvecklas och motivera sig själv till att lära 
sig. Förmågan att leda och samarbeta krävs också för att få en effektiv projektchef. Den 
kompetens som en projektchef bör besitta är inriktad mot de personliga egenskaperna 
som ledare och samordnare. Att leda och få medarbetare att samarbeta kräver en bred 
kunskap ifrån alla processer för att kunna förstå och kunna avhjälpa alla parter i de olika 
skedena i ett projekt. Att motivera medarbetare till att vilja engagera sig i projektet 
medför att en viktig del i arbetet, målstyrning, kan uppnås på ett effektivare sätt. Då 
medarbetarna vet vad slutprodukten skall uppnå underlättas informationsöverföringar 
mellan projektledare och de olika parterna. Med ett gemensamt mål kan de 
medverkande i projektet arbeta med målstyrning, vilket effektiviserar arbetsgången mot 
ett färdigt resultat.  

Den tekniska och praktiska bakgrunden ses som en fördel då projektchefen får en 
djupare förståelse för hur processerna inom branschen fungerar även om den inte 
används i de dagliga arbetsuppgifterna. Introduktionen och de branschspecifika 
kurserna som finns tillgängliga används i det dagliga arbetet. Kunskapen som en 
projektchef besitter används som ett rimlighetsverktyg, där den pålästa och erfarna 
projektchefen kan göra rimliga antagande och slutsatser om funktioner och 
arbetsprocesser. Genom denna kunskap om processer och funktioner fungerar 
projektchefen effektivare med en teoretisk byggnadsteknisk bakgrund eller 
motsvarande kunskap som har erfordrats genom arbete i fabrik och byggarbetsplats. 

Figur 3. ”Fasadmaterial, Flexator” 
Fasadmaterial (u.å) Hämtad 29 April, 2015 från
http://flexator.se/Foretaget/Modulskola/ 
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Genom att få stöd ifrån erfarna projektchefer direkt vid anställning där man successivt 
involveras i projekt och dess arbetsuppgifter i de olika skedena. Med arbetsintegrerat 
lärande och praktik inom de olika processerna, från montage i fabrik till platsberedning 
på byggnadsplatsen uppnås en bred förståelse för hela projektet. Utbildningsprocessen 
kan effektiviseras genom att gå en tid som biträdande projektchef för att uppleva hur 
ett projekt påbörjas, framskrider och avslutas. Förkunskapen är viktig för 
inskolningstiden, för att snabbt få en förståelse för processerna. Utan en förkunskap 
inom t.ex. byggnation, entreprenadjuridik och projektledning försvåras och förlängs 
inskolningstiden för en nyanställd projektchef. Engagemang för att vilja lära sig och 
utvecklas in i rollen som projektchef är också avgörande för utbildningsprocess 
omfattning och längd. Avgörande för inskolningstidens längd är en blandning av den 
förkunskap och engagemang för att vilja lära sig de arbetsuppgifter som en projektchef 
har. 

4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuernas svar på rapportens huvudfrågeställningar genomsyras av en gemensam 
egenskap som berör flertalet gånger, de personliga egenskaperna. Det underlättar om 
det finnas förkunskap inom det teoretiska och det praktiska men för att kunna 
effektivisera utbildningsprocessen för den nyanställda projektchefen kräver det att 
denna individ har viljan att lära sig och utvecklas. För att förkorta inskolningstiden och 
säkerställa att den nya projektchefen utför sina arbetsuppgifter med säkerhet så nämns 
arbetsintegrerat lärande som en lösning för att snabbare integrera projektchefen i dennes 
arbetsuppgifter. Genom att få en uppfattning och förståelse om hur processerna fungerar 
i hela projektet kan projektledaren senare leda och ge stöd till parterna i de olika 
projektskedena. 
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5 Analys och resultat 
Genom analys av empiri och koppling till litteraturstudien sammanställs och besvaras 
frågeställningarna i detta kapitel.  

5.1 Analys 
Under intervju 1 framställs främst två olika typer av projektchefer, den praktiskt lagda 
samt den teoretiskt lagda. Den praktiskt lagda har gått från att vara yrkesarbetare och 
sedan arbetat sig upp genom de olika stegen för att sedan bli en kompetent projektchef 
genom att ha varit delaktig i alla steg. Den teoretiskt lagda projektchefen har istället sin 
utbildning som bakgrund och den administrativa kunskapen med sig från start. Dessa 
två typer beskrivs även under intervju 2, där intervjuperson B har gått den praktiska 
vägen medan intervjuperson C har den teoretiska bakgrunden. Intervjuperson A, B och 
C är eniga om att det finns för- och nackdelar med båda bakgrunderna, men att dessa 
kompletterar varandra i arbetslivet då dessa strävar mot samma mål. I litteraturstudien 
påvisar däremot Lewén och Philip (1998) att alla projekt är uppbyggda lika oberoende 
av vilken bransch projektet berör, detta medför att en projektledare inte kräver 
förkunskap inom den berörda branschen utan måste ha individuella ledar- och 
samordningsegenskaper. Projektledaren skall vara universal och anpassningsbar för att 
platsa i alla de olika projektfaranden som berörs av Engwall (1995), dessa egenskaper 
understryks även från intervjuerna där de intervjuade påpekar att arbetsuppgifterna är 
anpassningsbara och kan förflyttas till medarbetare beroende på vilken bakgrund 
projektchefen har. 

En fördel med den praktiska bakgrunden, enligt intervjuperson B och C, kan vara att 
man har en bättre helhetssyn på hur hela byggprocessen går till, medan den 
administrativa enbart får försöka tänka sig in i de olika situationerna. Under intervju 2 
nämns också fördelen med den administrativa bakgrunden att man med hjälp av sin 
förkunskap lättare har ett verktyg för rimlighetsbedömningar om hur något borde gå 
till. Man kan dra slutsatsen att oavsett om den teoretiska bakgrunden med exempelvis 
en högskoleutbildning finns med från start eller ej, så är det till stor fördel att ha varit 
med i de praktiska leden. Detta för att få en bredare förståelse och en helhetsbild över 
ett projekts arbetsgång, och därav lättare kunna utvecklas inom rollen som projektchef. 

Det går också att anta den teoretiska kontra den praktiska bakgrunden beror på hur 
projektchefen är som individ. Viljestyrka anses av intervjuperson C vara en viktig 
kompetens för att kunna ta sig till rollen som projektchef den praktiska vägen, att man 
måste våga ta för sig, fråga och framförallt vilja utvecklas. Detta understryks av Adair 
(2006) och Lööw (2003) som påvisar att en utsedd projektledare bör vara engagerad 
och visa prov på ledarskap. Detta visar att man kan ta sig till samma roll med hjälp av 
olika bakgrund beroende på vad som passar individen så länge man visar prov på 
ledaregenskaper och engagemang för projektet. Ledaregenskaperna lyfts också upp 
under intervjuerna som en viktig del i grunden för att bli en kompetent projektchef, 
samt att även dessa kan komma både från utbildningshåll eller ifrån yrkeslivet.  

Ledarrollen är även något som ändrats med tiden. Intervjuperson C menar att det förr 
var mer åt det auktoritära hållet där projektchefen pekade på vad som skulle göras 
medan det idag handlar om en dynamik mellan lyssna, fråga och dela ut ansvar. Det är 
viktigt att kunna vara bestämd och delegera ut ansvar när det behövs, men samtidigt 
göra detta med hjälp av motivation genom att involvera och få sina anställda 
intresserade och delaktiga vilket då ger ett bättre slutresultat. Ledarskapet som 
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projektchefen bör besitta enligt Lewén & Philip (1998) är situationsanpassat för att 
kunna effektivisera projektets olika processer. De fyra olika faserna för gruppdynamik 
förkommer i projekten och kräver att projektchefen kan agera inom alla faser. Exempel 
på där de olika faserna tillämpas inom industriellt byggande är projektchefens ansvar 
att samordna den befintliga projektgruppen vilket beskrivs under intervju 2. Det nämns 
även att händelser som får projektchefen inom industriellt byggande att applicera dessa 
faser kan vara då en ny leverantör eller firma för montage ute på byggarbetsplatsen 
införskaffas. Denna oerfarenhet inom industriellt byggande kräver mer tid från 
projektchefen att agera platschef ute på byggarbetsplatsen då direkt styrning krävs för 
att uppnå projektets mål. Om leverantörer och firmor i projektgruppen har varit 
medverkande inom projekt tidigare, krävs minde styrning och gruppen agerar 
självständigt.  

Det är därför nödvändigt att projektchefen kan anpassa sitt ledarskap för att prestationen 
från arbetsgruppen inte skall försämras och det gemensamma målet inte ska misstolkas. 
Slutsatsen av litteraturstudien och intervjuerna angående ledarskap är gemensamma och 
påvisar att ett anpassningsbart ledarskap är en betydelsefull del i grunden för en 
kompetent projektchef.  

Projektchefens egenskaper att leda är till stor del beroende av att kunna motivera sina 
medarbetare. Under intervju 1 beskrivs en bra ledare som motiverande och engagerad 
vilket även Adair (2006) stärker då han påpekar att motivation kommer genom 
motivation får ledare samt trivsel på arbetsplatsen, grundat i Herzbergs tvåfaktorsteori. 
Med hänsyn till att projektchefen inte har samma möjligheter till att ändra arbetsmiljön 
måste denna fokusera på att hålla motivationen upp genom individuell motivering. Den 
individuella motiveringen måste även anpassas till vilken fas i dynamiken som 
individen befinner sig i. Under intervju 1 beskrivs att motivationen hos medarbetarna 
kan öka genom att känna involvering i projektet vilket understryks av Miner (2005), 
där man låter medarbetarna få större ansvar och utveckling genom prövning. Med hjälp 
av gemensamma mål för projektet kan projektchefen avlastas och fungera mer som stöd 
än som direkt styrande ledare. Miner (2005) nämner att individer påverkas olika av 
Herzbergs faktorer, vid en sådan situation kommer projektchefens ledarskap att ställas 
på prov för att kunna anpassa hur motiveringen skall ske. Av att döma av 
litteraturstudierna och intervjuerna så måste ledarskapet anpassas annars kan effekten 
bli att individen tömmer energi och resurser av gruppen och projektchef.  

För att medarbetarna skall involveras och engagera sig bör gemensamma mål upprättas 
med planeringsmöten, vilket påpekas under intervju 2. Till dessa planeringsmöten 
kallas berörda parter för att dessa ska få en helhetsbild och en uppfattning av projektet 
och dess gemensamma mål. De gemensamma målen skall fungera som riktlinjer för 
projektchefen att leda sina medarbetare till att kunna presentera ett färdigt projekt, 
Lewén och Philip (1998), Lööw (2003) & Engwall (1995) påpekar vikten i att ställa ett 
mål som är realistiskt och mätbart.  

Återkommande under intervjuerna är vikten av praktik. Alla de intervjuade anser att det 
behövs mer praktik i skolan för att snabbare se helheten av ett projekt. Bristen på praktik 
under utbildningen och kunskapsbrist på hur det går till på byggarbetsplatsen gör det 
svårare att snabbt komma in i rollen som projektchef, Thång (2004) beskriver inlärning 
som individuellt och att personer agerar olika i situationer ute i arbetslivet.  
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Genom arbetsintegrerat lärande menar Thång (2004) att projektchefen får en chans att 
lära sig av de erfarna som redan har behandlat den stundande situationen. Det 
arbetsintegrerade lärandet kan komma leda till kortare erfarenhetsåterkoppling då 
projektchefen lär sig direkt av erfarna projektchefer och kan anpassa sig till kommande 
projekt. 

Det är viktigt att under tiden som projektchef hålla sig uppdaterad hur arbetet i fabriken 
går till och besöka byggplatsen. Detta bekräftas av Adair (2006) om att projektchefen 
bör vara engagerad i alla processer för att motivera sina medarbetare. Även den 
teoretiska delen är viktig att hålla uppdaterad under arbetslivet som projektchef, inte 
minst för den med praktiskt bakgrund.  

En skillnad nya projektchefer ofta möts av, enligt intervjuperson C, är att tempot och 
leveranstiderna sker under en kortare tidsperiod till skillnad från det traditionella 
byggandet. Problematiken uppstår då flertalet uppgifter och leveranser ska ske under 
ett tidigare skede. Tidsplaneringen och att kunna leverera i tid brukar oftast höra till de 
svårare arbetsuppgifterna. Detta kan härledas till implementeringen av Lean Production 
som beskrivs av Persson och Hansson (2009) att man ska ”Göra mer och mer med 
mindre och mindre”, där mindre bland annat syftar till kortare tid samt att 
leveranskedjan ska vara optimerad (Fernström, 2009). 

Det är en lång startsträcka för att komma in i rollen, just för de korta tiderna allt 
genomförs på men också för det är väldigt breda arbetsuppgifter. Därför är det viktigt 
att inte lägga på för mycket ansvar eller för många projekt på den nya projektchefen, 
utan låta den ta det i sin takt beskriver intervjuperson C. Det går då göra antagandet att 
införingen av Lean-tänket ur ett ledarskapsperspektiv är relevant i ett tidigt skede för 
att projektchefen ska kunna involvera och engagera övriga medarbetare, vilket är en 
grund till Lean-tänket som även beskrivs av Fernström (2009).  
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5.2 Vilken kompetens krävs för att bli en projektchef inom 
industriellt byggande? 
Analysen menar att en viktig kompetens som krävs av en projektchef grundar sig i 
ledarförmåga och förmågan att motivera medarbetare att samarbeta mot ett gemensamt 
mål, som komplement till den teoretiska bakgrunden. Kompetensen att vilja lära sig, att 
engagera och motivera anses som den huvudsakliga grunden för att bli en projektchef. 

Grund för en kompetent projektchef: 

 Ledarförmåga 
 Motivera medarbetare mot gemensamma mål 
 Vilja och engagemang att utvecklas och motivera 

Slutsatsen som dras ifrån detta är att den viktigaste kompetensen en projektchef måste 
innefatta är förmågan att kunna agera ledare när det behövs, hjälpa till och stödja 
medarbetare med svar på frågor. Se helheten i projektet för att kunna arbeta mot ett 
gemensamt uppställt mål samt att få sina medarbetare att känna sig delaktiga. 

5.3 Hur appliceras projektchefens förkunskaper i praktiken? 
Förkunskaper kan erfordras från olika håll. Det finns den teoretiska bakgrunden som 
ger mer erfarenhet av de administrativa arbetsuppgifterna. Motsvarande finns i den 
praktiska bakgrunden som ger en bredare förståelse för projektets processer. Dessa 
bakgrunder har olika förkunskaper som appliceras olika. Den teoretiska bakgrundens 
förkunskaper används som ett verktyg för rimlighetsbedömningar medan den praktiska 
bakgrundens förkunskaper har utvecklas under många år, då denna individ stegvis har 
åtagit sig rollen som projektchef. Detta medför att den praktiskt lagda har upplevt 
processerna och får en större förståelse. 

Slutsatsen är att de förkunskaper som projektchefer har kommer till användning inte 
genom utnyttjande av dem på en daglig basis utan snarare genom förståelse. Med denna 
förståelse för byggnation kan projektchefen sätta sig in i de olika parternas roll för att 
kunna lösa problem, se till helheten och för att leda sina medarbetare. 

5.4 Hur kan man förkorta inskolningstiden av en projektchef? 
Förkortningen av utbildningsprocessen kan göras med hjälp av arbetsintegrerat lärande. 
Detta kan främst åstadkommas genom att lära sig de olika processerna från 
fabriksmontage till arbetsplatsberedning samt att gå som biträdande projektchef där 
man successivt får växa in i rollen som projektchef.  

Av analysen att döma är en blandning av dessa två genomföranden att föredra då 
projektchefen bör besitta både förståelse för alla delar i projektet och dess processer 
men också lära sig arbetsuppgifterna genom den biträdande rollen. Inskolningen bör 
individanpassas då alla lär sig olika, men en viktig huvudpunkt är att inskolningen sker 
succesivt då detta ger en kortare och effektivare process för den nye projektchefen. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet är att fastställa vilken kompetens som krävs för att ta fram en modell inom 
industriellt byggande som effektiviserar utbildningsprocessen för projektchefer. Denna 
modell och dess delar beskrivs nedan. 

Den förkunskap som den nya projektchefen besitter är nödvändig att ta till användning 
för att utbildningsprocessen skall effektiviseras. Genom att individanpassa utifrån vad 
den nya projektchefen redan bemästrar undviks onödig ineffektivitet av 
utbildningsprocessen. 

Den praktiskt lagda projektchefen kräver större utbildning inom det administrativa 
området så som projektering och datorvana, vilket benämns i modellen nedan som 
“projektering” (Figur 4). Däremot kräver den teoretiskt lagda projektchefen ett annat 
fokus som ligger på processer ute i fabrik och på arbetsplatsen för byggnaden, vilket 
beskrivs i modellen nedan som “Praktik”. Skillnaden i förkunskapen är grunden till 
vilken utbildningsprocess den nya projektchefen skall få. När projektchefen sedan har 
förståelse för det praktiska såväl som för det administrativa kan en företagsspecifik 
internutbildning ske med hjälp av utbildningskoordinatorn. Utbildningskoordinatorn 
skall styra utbildningsprocessen för den nya projektchefen, där denne ansvarar för att 
den nya projektchefen uppfyller de krav som ställts för aktuellt moment. En viktig 
process som utbildnings-koordinatorn är ansvarig för är erfarenhetsåterkopplingen. 
Utbildningen har även som syfte att lära den nya projektchefen nödvändiga kunskaper 
inom ledarskapsförmåga, samordning och motivation vilket medför att 
utbildningskoordinatorn bör besitta kompetens inom detta. Efter avklarad 
internutbildning kan projektchefen successivt integreras i projekt som biträdande 
bredvid en erfaren projektchef. 

I rollen som biträdande får den oerfarna projektchefen gå med i ett projekt från början 
till slut med stöd och råd inifrån en erfaren projektchefen. Utbildningen sker snabbare 
på detta sätt då individen får utmaningar anpassade efter dess kunskap. När förståelsen 
och säkerheten i att agera på egen hand finns kan den nya projektchefen åta sig egna 
projekt. Genom att successivt integreras in i mindre projekt lär sig projektchefen hur 
alla arbetsuppgifter och processer fungerar, och på så sätt kan förstå och förmedla 
helheten till sina medarbetare. Detta gör att den nya projektchefen nu kan agera 
självständigt.  

Utbildningskoordinatorn utgör en viktig del i utbildningsprocessen då denne ser till att 
det sker individanpassat vilket ger en effektiv och säkerställd utbildning. För att platsa 
i rollen som utbildningskoordinator krävs kunskaper inom utbildning och ledarskap för 
att inte missleda individen till felaktig utbildning. 
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Nedan följer en modell (Figur 4) för vilka moment en ny projektchef kommer att 
genomgå beroende av bakgrund och förkunskap. 

  

 
 

 

 

 

 

 

Förtydligande av modellen för utbildningsprocessen: 

 Praktisk förkunskap – Kunskaper erfordrade genom praktiskt arbete, stegvis 
erhållna allt eftersom individen har utvecklats inom företaget. 

 Teoretisk förkunskap – Kunskaper erfordrade genom studier, 
högskoleutbildning eller likande. 

 Projektering – Moment där den praktiskt lagda projektchefen genomgår 
utbildning inom projektering och angränsande områden. 

 Praktik – Den teoretiska projektchefen får utbildning inom montage i fabrik 
och ute på arbetsplatsen. 

 Utbildningskoordinator – Person som tillsätts av företaget antingen internt 
eller externt. Ex, Konsult, rekryterare, teknikchef eller erfaren projektchef 

 Internutbildning – omfattar ledarskap, samordning och företagsspecifika 
kunskaper. T.ex. affärssystem 

 Erfaren projektchef – Tillsätts efter avklarad internutbildning som stöd till den 
oerfarna projektchefen. 

 Biträdande projektchef – Moment där den oerfarna projektchefen integreras i 
rollen med stöd ifrån erfaren projektchef. 

 Självständig projektchef – Efter avklarad utbildningsprocess anses individen 
vara en självständig projektchef.  
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Figur 4. Modell för effektivisering av utbildningsprocessen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
En sammanfattning av studiens resultat, den framtagna modellen samt slutsatser och 
rekommendationer beskrivs och diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Genom att analysera intervjuer med erfarna projektchefer har den kompetens som finns 
i den industriella byggbranschen varit till stor betydelse då detta har gett en fördjupad 
kunskap hur arbetslivet ser ut. Kunskapen har fastslagits till att variera med hänsyn till 
vilken bakgrund som den intervjuade projektchefen har, därav har det varit viktigt att 
få intervjua och analysera projektchefer ifrån olika bakgrunder för att säkerställa ett 
tillförlitligt resultat. Resultatet av intervjuerna har kopplats till den kunskap och 
forskning som finns i nuläget. Analysen av dessa kopplingar fastställer att praktiken 
fungerar även genom teorin där teorin bakom projektledning bekräftar det som 
projektcheferna applicerar i praktiken.  

I rapporten framställs en modell som skall finnas till hands för en ny projektchef och 
hjälpa denne att underlätta utbildningsprocessen. En viktig resurs i modellen är 
utbildningskoordinatorn, då dess kunskap och erfarenhetsåterkoppling ligger till grund 
för den nya projektchefen. Om utbildningskoordinatorn saknar den kompetens som 
krävs för att upprätthålla en effektiv utbildningsprocess kan detta medföra att modellen 
för den nya projektchefen är bristfällig. Komplikationer som då kan uppstå är en 
ineffektiv projektgrupp i brist på ledarskap och projektstyrning. 

Förkunskaperna kan förvärvas på olika sätt, genom teori eller praktik. Skillnaderna i 
dessa olika bakgrunder bestämmer vilken sorts introduktion och vad som skall läras 
under inskolningstiden. Utbildningen bör därför individanpassas för att effektivisera 
inlärningen. Den kompetens som projektchefen innan utbildningen bör besitta är viktig 
för att projektchefen skall kunna leda sina medarbetare. Den personliga egenskapen att 
agera ledare bör individen inneha innan anställning men är också något som växer med 
rollen som projektchef.   

Då projektledning finns i många förfarande har det varit generell information som inte 
är anpassad för projektledning inom industriellt byggande som har studerats i 
litteraturstudien. Detta har inte påverkat resultatet då projektledning är uppbyggt med 
hänsyn till vilket projektförfarande som det innefattar och inte tar hänsyn till vilken 
bransch som den appliceras i. Projektledningen och dess projektledare eller projektchef 
är inte företagsbunden vilket medför att modellen för effektivisering kan appliceras av 
andra aktörer inom industriellt byggande. 

En anledning till att framtagen modell är anpassad till industriellt byggande framför 
exempelvis traditionellt byggande eller en annan bransch, är eftersom det industriella 
byggandet är mer processtyrt och repeterande medan traditionellt byggande är mer 
projektspecifikt. Den framtagna modellen beskriver en process där den färdigutbildade 
projektchefens utbildning återkopplas för kontinuerlig uppföljning och förbättring av 
utbildningsprocessen, vilket även är en grundförutsättning inom Lean-tänk. 
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6.2 Metoddiskussion 
Metoder som valts har ansetts som de mest lämpade för att besvara rapportens syfte och 
mål med hjälp av dess frågeställningar. De valda metoderna har även ansetts relevanta 
för att uppnå en hög validitet och reliabilitet av den insamlade empirin. 

6.2.1 Litteraturstudie 
En inledande del av litteraturstudier påbörjades för att ge en bakgrundsbild till 
rapportens skribenter, vilket ansågs nödvändigt då djupare förkunskap saknades. 
Grunden till arbetet så som problembeskrivning och val av metoder baserades på 
referenser som höll en vetenskaplig nivå och var ur ett tidsperspektiv aktuella. 
Litteraturstudierna har sedan följt med genom hela arbetets gång för att styrka och 
bekräfta information och hålla en hög validitet. Litteraturstudien är omfattande där 
flertalet källor behandlar samma område, detta för att kunna jämföras och analyseras 
med den insamlade empirin från intervjuer men även för att få en korrekt bild samt en 
högre trovärdighet. 

6.2.2 Intervjuer 
Den kvalitativa fallstudien med insamling av kvalitativ data genom intervjuer blev 
relevant då fokus på rapportens frågeställningar främst behandlar projektchefen inom 
industriellt byggande i praktiken. De intervjuade som valdes var projektchefer med 
olika bakgrund och olika erfarenheter, detta för att en jämförelse skulle kunna ske samt 
en bredare helhetsbild skulle fås. 

Intervjuer som följde genomfördes med stöd från litteratur i intervjuteknik. Detta gav 
en god förberedelse och inblick hur frågor skulle ställas samt att få svar analyserade 
korrekt. Intervjuer genomfördes främst som öppna intervjuer med diskussion för att få 
breda och utförliga svar. En svaghet är att den andra intervjun skedde som gruppintervju 
med två projektchefer samtidigt, vilket kan ha påverkat deras svar. Dock ansågs 
intervjun vara relevant då mycket diskussion och svar på rapportens frågeställningar 
uppnåddes. Detta validerades även genom att samma eller liknande slutsatser kunde 
dras från den första intervjun som var helt fristående. En hög trovärdighet av resultatet 
från intervjuerna kunde även nås då detta kunde bekräftas av litteraturstudierna som 
även gav samma eller liknande slutsatser. 

6.3 Begränsningar 
En begränsning till rapporten är, som nämns under avgränsningar att rapporten är 
inriktad på industriellt byggande samt delvis företagsspecifik för Flexator. Detta 
innebär dock inte att rapporten enbart är tillämpningsbar för industriella byggföretag 
eller Flexator som specifikt företag. 

Projektledningen och dess projektledare eller projektchefer behöver inte vara 
företagsbunden vilket medför att modellen för effektivisering kan appliceras av andra 
aktörer inom industriellt byggande eller i vissa fall aktörer inom projektledning.  

Modellen ger enbart en grundlig överblick hur utbildningsprocessen kan effektiviseras 
utifrån insamlat resultat i denna rapport.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen av rapporten är den framtagna modellen som skall effektivisera 
utbildningsprocessen för nya projektchefer genom att individanpassa utbildningen 
beroende på bakgrund. Modellen är framtagen för att svara till målet, där effektivisering 
av utbildningsprocessen skall åtgärdas för att möta den efterfrågade bristen på 
kompetenta projektchefer. Inskolningstiden är i nuläget lång, men vid användning av 
modellen bör utbildningsprocess effektiviseras. Rapportens skribenter anser att 
användandet av denna modell ger företaget en grundkarta att vägleda sina nyanställda 
projektchefer genom. Modellen är inte företagsspecificerad vilket medför att den anses 
kunna appliceras generellt över hela branschen. Det rekommenderas innan användning 
av modellen att: 

 Fastställa de krav som ställs på de olika bakgrunderna 
 Specificera modellens utbildningsprocess till företaget för korrekt användning 
 Använda självständiga projektchefer som har genomgått modellen till agera 

”Utbildningskoordinator” eller ”Erfaren projektchef” för att öka och ständigt 
förbättra erfarenhetsåterkopplingen 

 Utvärdera en projektchef som har genomgått modellen för ständigt utvecklande 
och förbättring av modellen 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning kan ske genom att modellen testas i skarpt läge ute hos ett företag. 
Forskningen kan innehålla framställning av de krav som skall ställas på förkunskaper 
från båda bakgrunderna, utformning av utbildningarna samt uppföljning för att utveckla 
och förbättra modellen. 

 Hur kan man effektivisera modellen? 
 Vilka förkunskaper krävs för den praktiska- och teoretiska bakgrunden? 
 Användning av modellen inom industriellt byggande företag 
 Kan modellen användas inom andra projektorienterade branscher? 
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  Bilaga 1 

Intervju 1, med Projektchef 
(Intervjuperson A), Flexator 18/3-2015 

Huvudfrågeställningar 

 Vilken kompetens krävs för att bli en projektchef 
inom industriellt byggande? 
 

 Hur appliceras projektchefens förkunskaper i 
praktiken? 
 

 Hur kan man förkorta inskolningstiden av en 
projektchef? 
 

1. Hur blev du introducerad till ditt arbete? T ex som 
biträdande projektledare? 

Liknande arbetsuppgifter och i sätt samma krav för att komma in som projektchef/platschef. 
Peab: En platschef som var för bygget, var de stort kunde de vara flera platschefer. Sen en 
eller flera arbetsledare som hjälper till genom att vara högra hand för platschefen. 
Vad kan platschefen komma ifrån? Hur är den som person? Kan den vara en gammal 
snickare? 
Tycker det finns två typer: en typ från skolan som är administrativt lagd och sedan de som är 
snickare från början o har arbetat sig upp genom arbetsledare till platschef. Det bästa vore att 
ha en av varje på ett bygge då de kompletterar varandra. Man behöver veta hur de fungerar i 
verkligheten samt i teorin, ledaregenskaperna är ganska viktiga o de kan man ha både från 
skolan eller från yrkeslivet, även planeringsförmåga är viktigt. 
Stefan kommer akademiska vägen. Har varit arbetsledare, entreprenadingenjör, platschef. 
Normalt sätt ska platschefen vara den som sitter på kontoret och blir samordnare för bygget. 
Men rollerna kan förskjutas beroende på hur man är lagd, praktiskt eller 
akademiskt/administrativt medan vissa gärna nästan vill vara med o snickra själva ute på 
arbetsplatsen. 
(Entreprenadingenjören sitter kanske ute på arbetsplatsen o gör inköp osv. annars t ex som 
kalkyler o inköp till jobb o sitta på Peabs kontor centralt istället för arbetet) 
Nu har jag fem jobb samtidigt 5-30 miljoner per projekt. Minsta projektet med 6-7 moduler 
t.ex. en förskola. Största studentboende 32 lägenheter i Kinna, tvåvåningshus 32 moduler. 
Projekten är ofta flera och samtidigt spridda över Sverige. Vi arbetar med byggfirmor som blir 
vår "platschef", jag gör tidplan så följer de den ungefär. Jag är länken mellan de som bygger 
på plats och beställaren. Jag som hyr in olika firmor och konsulter osv. som behövs. 
Ett exempel på hur det kan gå till: 
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En kommun vill ha en förskola, de har en uppgjord peng o slutdatum, då har vi en viss tid, jag 
får projektet kontrakten och vad vi har konkret och vad som inte riktigt är bestämt. 
Då börjar projekteringsprocessen: nu vet jag vad som gäller, utgår från t.ex. planritningen och 
ska göra mer detaljerade ritningar som fabriken ska bygga efter. Jag sköter kommunikationen 
mellan vad som behövs mellan att rita och beställa material. Sen vet vi vad vi ska göra, 
ritningarna blir färdiga, sen börjar fabriken bygga och montera. 
Samtidigt som det pågår i fabriken ska jag börja handla upp med entreprenörer, beställa saker 
som inte kan monteras i fabrik utan måste göras på plats t.ex. taktegel, ibland har vi även 
markarbeten som ska bestämmas t.ex. parkeringsplatser osv. 
Sedan kommer vi till steget leverans, då är redan kran, lastbil osv inbokat. Sen kommer 
byggfirman. Minsta och snabbaste projekt tar 5-6 veckor från leverans till färdigt bygge. Vi 
får kort byggtid eftersom vi bygger huset samtidigt som markarbeten färdigställs. Är de bara 7 
moduler kanske vi blir färdig med placering på arbetsplatsen samma dag, normalt kan man 
räkna med utplacering av 5 moduler per dagen. Ett normalt projekt brukar ta ca en vecka och 
på klassas huset vara tätt. Sedan byggs ställningar för att färdigställa taket, vilket man oftast 
gör först. 
Samtidigt börjar installationen av resterande delar rörande el, ventilation och rör på plats som 
inte kunde göras i fabriken. Oftast kopplas svagström o ventilation i taken på plats. Snickerier 
så som lister och sådant för att täcka modulskarvar i golv, tack och väggar. Kök och sådant 
byggs i fabriken medan vitvaror osv. kanske ställs på plats i slutet. 
Sedan är de besiktning, då är jag med, förbesiktning först sker oftast. Samordnad provning på 
el och vatten brukar testas först också, ca en vecka innan besiktning. Jag är med hela 
besiktningsdelen och säger till inköpare att beställa saker som är glömda och måste åtgärdas 
till ombesiktningskontrollen. Jag gör dock nästan inget själv utan delar ut arbetsuppgifterna 
till alla och stämmer av så det är åtgärdat. En större del av mitt arbete är att se till så 
besiktningsprotokollet blir godkänt. 
Vi använder ofta samma firmor eftersom de kräver förkunskap och många projekt är 
projektspecifika. Underlättar att jobba med samma firmor som vi litar på då vi vet hur de 
fungerar och att de levererar allt i tid. 

2. Vilka egenskaper är för dig resultatet av en bra ledare? 

En ledare bör inte vara så auktoritär som pekar och skriker, utan mer glad attityd och jobba 
för att mer motivera medarbetare istället för att skälla ut. Lösa problematik snabbt för att inte 
skapa irritation hos medarbetare och kunder. Våga delegera och dela ut ansvar att man inte 
behöver göra allt själv, t.ex. coachande ledarskap och locka fram de från dom andra anser jag 
är bättre. 

3. Motivation krävs för att hålla arbetsmoralen hög, hur 
motiverar du dina medarbetare? 

Ofta får man en större motivation till att göra något om man vet varför man gör det, samtidig 
som att man har varit delaktiga i idéen så blir de motiverade. 
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4. Hur använder ni er av målstyrning? T ex, utskrivna 
mål, arbetsgrupper som endast arbetar med 
målbeskrivning? 

Ganska simpel: så här ser det ut, så här ska det göras, då ska det vara klart. 
Vi är ganska dåliga på hur vi ligger till med ekonomin under projektet, t ex hur mycket vi har 
kvar osv. Vi köper de som ska köpas för att projektet ska bli klart oavsett om vi går back eller 
inte. En gång i månaden görs prognos men de är inte så detaljerade. 
 

5. Kände du dig förberedd inför rollen som projektchef 
när du började? 

 Om ja, hur hade du blivit förberedd? 
 Om nej, på vad kände du dig oförberedd? 

 
 

Kände mig förberedd på så sätt att jag har gjort allting tidigare som platschef inom Peab 
innan. Sen jobbar man ju på ett nytt sätt så de blir ju lite nytt. Peab var ett större företag med 
mallar och mer strukturer, medan Flexator är mindre arbetsplats och vi är bara tre som har 
samma jobb och inte alls lika reglerat. Alla vi tre arbetar olika och lite mer anpassat till hur 
man själv känner att man jobbar bäst. Ang. Motivering: på ett sätt gillade jag alla strukturer 
och mallar hos Peab, samtidigt som man såg en del man hade velat ändra på och göra på 
annorlunda sätt vilket jag kan göra nu då jag har en väldigt fri roll och kan jobba hemma osv. 
vilket gör dagarna är väldigt flexibla. 
 
Teoretisk förberedelse. 
USA: Började på en skola i två år som inte var specifik byggingenjör, sen lite inom bygg, men 
började tröttna på matten osv. Jag började läsa lite arkitekturkurser. Construction management 
typ. En blandstudie. Blivit översatt till motsvarande högskoleingenjör inom bygg. Första 
gången på arbetsplatsen kände jag att jag inte kunde någonting och det kändes som det jag 
studerade i USA var mer inriktat på konstruktör med beräkningar osv, vilket jag alls inte gör 
nu eller har gjort som platschef på Peab. 
Jag skulle nästan kunna hoppa över hela utbildningen och börja direkt efter gymnasiet. 
Vad behöver man kunna?  
Det är inte mycket som är särskilt svårt. Man sitter i telefon, beställer material och arbeten, 
gör tidplan, stämmer av ekonomin, skickar frågor fram och tillbaka. Man kan lite om allt, man 
har ingen spetskunskap direkt inom något område. Man känner sig hela tiden som en 
nybörjare eftersom alla runt omkring en är experter på sitt område. Det man blir duktig på är 
att se helheten, samordna, leda gruppen, driva projektet framåt och hålla koll på ekonomin. 
Förmågan att kunna sätta sig in i andras situation, se vad alla vill o hitta lösningar - min starka 
sida. 
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6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
 Vilka huvudsakliga ansvarsområden har du? 
 Vilka huvudsakliga rutiner, t ex dagbok 

 
En vanlig vecka: två dagar i veckan ute på byggarbetsplats/besiktning, 3 dagar hemma/kontor 
mycket via mail och ringa. Främst mail för man har allt på papper och minns allt och har 
bevis enligt lag osv. 
 

7. Vilket av dessa är mest tidskrävande? 

 Varför är de tidskrävande? 
 Skulle det kunna göras annorlunda? 

Sammanställning av allt som behövs, sätta pris och få betalt för allting är väldigt tidskrävande 
om det inte fungerar, men går ofta väldigt snabbt. 
Mycket tid går åt besiktningar som smådetaljer som ska bli avklarat, mycket tid bara resetid 
mellan möten och arbetsplatsbesök. Mycket tid i bilen mellan olika städer som är dötid och 
men man är kontaktbar med telefon. 
ÄTA arbeten tar också mycket tid samt projekteringsfrågor att frågor går fram o tillbaka 
mellan beställare och de som ritar. Då det förekommer att frågor måste få brådskande svar 
kräver det att jag ”jagar” svaren från beställaren eller andra berörda parter, detta kan vara 
tidkrävande då alla inte har de svar man behöver i tid. Inför besiktning är de mycket 
kvalitetskrav o mätningar som ska samlas in vilket kan vara tidskrävande då dokumentationen 
kan ha varit bristfällig. 
 

8. Tycker du arbetsuppgifterna för en projektchef är 
rimliga eller skulle en del kunna överföras till 
arbetsledare eller kontorspersonal för att 
effektiviseras? 

 Vilka skulle kunna överföras och varför? 
Besiktningsåtgärdande t ex kan man lämna ifrån sig. 
När vi hade som mest anställde vi en tjej som skulle underlätta. T ex mycket utskrifter och 
ritningar som ska göras och sättas in i pärmar. Även pärmar på byggarbetsplatsen som 
innehåller t ex arbetsmiljöplan kvalitetskontroll osv, en pärm som ska förberedas och skickas 
ut som är ganska enkelt som kan delas ut till någon annan, t ex det tjejen gjorde åt oss ett tag. 
En del inköp. Har man någon till hjälp så kan den personen göra antingen eller, det eller det. 
Fylla i blanketter och dylikt kan delegeras bort, men mycket måste jag ändå skriva under. 
En sekreterare hade vart bra som fungerar som en högra hand, en hjälpreda. 
Vi har en inköpare på Flexator men jag sköter fortfarande inköp av material som behövs ute 
på arbetsplatsen, t.ex. takpannor. Denna arbetsuppgift kan förflyttas till inköp. Målet är så 
mycket som möjligt ska göras på fabriken och så mycket som möjligt av resten levereras inuti 
modulerna. 
Främst möte med huvudkontoret när det gäller projektering, när jag lämnar över projektet osv. 
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9. I vilken situation känner du dig som mest utsatt, t ex 
vid stress eller kunskapsbrist? 

(Lätt man blandar ihop alla projekt när man har flera projekt och alla ska ha olika.., det är 
också lite tidskrävande) 
När vi har för många projekt så blir det ofta sämre gjort med mer fel och tillfälliga lösningar 
än när man gör bara ett eller två projekt samtidigt när man kan lägga mer tid på det och de blir 
bättre utfört med mindre fel. 
Stressigt blir de ofta innan besiktningen när allt ska bli klart och alla dokument ska finnas på 
plats, samt efter besiktningen när man får alla punkter som ska rättas till och då har man en 
kort tid med mycket att göra och åtgärda innan folk ska flytta in. Samt lite i uppstarten av 
projekteringen när beslut ska tas fram. 
 

10. Vart söker du stöd för att lösa en situation? T ex 
med hjälp av litteratur, fråga mer erfaren kollega eller 
lämna över arbetsuppgift vid kunskapsbrist? 

Dokumentinsamlingen för besiktningen t.ex. hade kunnat förbättras så man inte gör allt 
kvällen innan. Även byggprocessen när tiden på byggarbetsplatsen är kort. Det man skulle 
kunna göra konkret i byggprocessen är att säga att besiktningen är innan den faktiskt är så 
man får lite bufferttid. Oftast ingen direkt kunskapsbrist utan mer att man är överbelastat och 
då får man ibland hyra in någon extra eller låta andra projektchefer får ta över ett projekt. 

11. Finns det några interna riktlinjer och underlag för 
att underlätta inlärningsfasen? 

Det finns en mall efter hur en projektchef ska göra. Men har inte legat till så jättemycket 
grund för mig utan man får ju höra från de andra vad man ska göra.  Finns blanketter och 
mallar för t e x arbetsmiljöplan. 
Började mer som säljare (key acount manager för mansbodförsäljning) samt lite 
produktutveckling mellan kunder och fabrik i ca ett år, sen blev det neddragningar och då blev 
jag projektchef. Då ringde jag de andra två och frågade vad man skulle göra. Hade ingen 
direkt handledare eller någon att fråga utan fick börja direkt och körde på själv så vet inte 
riktigt om jag arbetar likadant som de andra projektledarna eller riktigt vet att jag gör rätt. 
Eftersom jag hade jobbat som platschef innan beror ju också på att de blev så. Hade en helt ny 
börjat hade väl en introduktion varit lämpligt. 

12. Hur fungerar intern- och vidareutbildning? 

Förbereda sig bättre genom praktik! Mer praktik i skolan! Man lär sig allt på arbetsplatsen 
eller ute i arbetslivet. 
Det jag saknar mest är praktik i skolan, att vara ute på byggen som Yrkesarbetare ett år vore 
det bästa. Samtidigt som snickare borde kanske plugga ett år. På Peab fanns de en egen 
internskola för de som gick från arbetsledare till platschef på 27 dagar, 9x3 dagar under ett år 
t.ex. mycket om ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö osv. Byggfakta kommer någon gång ibland 
och informerar om vad som är nytt i branschen.
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Intervju 2, med Projektchef 
(Intervjuperson B & Intervjuperson C), 
Flexator 23/4-2015 

Huvudfrågeställningar 

 Vilken kompetens krävs för att bli en projektchef 
inom industriellt byggande? 
 

 Hur appliceras projektchefens förkunskaper i 
praktiken? 
 

 Hur kan man förkorta inskolningstiden av en 
projektchef? 
 

1. Hur blev du introducerad till ditt arbete? T ex som 
biträdande projektledare? 

Intervjuperson B: 4 år teknisk bygg, fanns inte samma högskoleingenjör på den tiden. 
Gymnasieingenjör. 89-90. Blev arbetsledare, sen platschef hos Peab. Började på Flexator som 
medarbetare till montagechefen. Fick gå ifrån Flexator och startade då sin egen byggfirma 
några år. Blev återanställd på Flexator 2000 där jag tog över tjänsten som montagechef 
(motsvarande platschef på den tiden). För fyra år sedan skedde en omorganisation och då blev 
projektcheferna helt ansvariga för hela projekten både ute på byggarbetsplats, byggmöten och 
kundkontakt. Ca tusen projekt som montagechef på Flexator innan förflyttning till 
projektchef. Lite påbyggnadskurser genom Flexator på vägen. 

 
Intervjuperson C: Mer praktiska hållet, gymnasium några månader i JKPG 88, fick förfrågan 
från Flexator om jobb, började som snickare nere i produktionen, sedan ute på montage, sedan 
projektör och började rita, sen projektledare som senare lede till projektchef. Kortare kurser 
och upplägg som krävs, lärt mig allt genom praktiskt inlärning. Lärt mig mycket själv och 
tagit för mig genom att vilja utvecklas som person. Har jag inte förstått något så har jag frågat 
andra och på det sättet kunnat åta mig andra arbetsuppgifter. Kurserna har inte lärt mig så 
mycket utan har lärt mig allt praktiskt.  
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2. Vilka egenskaper är för dig resultatet av en bra ledare? 

Intervjuperson B: Portföljen med förkunskaper är bara ett hjälpmedel men sällan utbildningar 
o kurser används i dagliga arbetet. Man applicerar förkunskaperna som ett verktyg för 
rimlighetsbedömningar. Man går tillbaka till lite gamla böcker för att underhålla den kunskap 
som är viktig. Jag anser att ledarrollen har gått ifrån att peka med handen till att vara lyhörd. 
 
Intervjuperson C: Kompetens som krävs är vilja. Att vilja jobba som en person, drivkraften att 
ständigt vilja utvecklas. Ledarrollen har utvecklats under åren ifrån att peka och bestämma 
blint till att vara först lyhörd och sen bestämd och stå på sig. 

3. Motivation krävs för att hålla arbetsmoralen hög, hur 
motiverar du dina medarbetare? 

Intervjuperson B: Genom att försöka involvera medarbetare i arbetet, låta de vara en del i 
planeringen. Inte bara peka utan även förklara varför och fråga hur de andra tycker. Försöka 
få de intresserade är en viktig bit i det hela. 
 
Intervjuperson C: Instämmer med det Intervjuperson B svarade. Från början till slut. 

4. Hur använder ni er av målstyrning? T ex, utskrivna 
mål, arbetsgrupper som endast arbetar med 
målbeskrivning? 

Intervjuperson B & Intervjuperson C: Målstyrning används. Både med 
planeringssittningar/möten och genom att visa ritningar för att visa. 
Kalla till möte med montörer, projekteringssamordnare, kanske någon från el, så de får se vad 
som ska byggas och få en uppfattning för hur allt ska se ut. 
Ibland får man lägga mer tid åt att agera platschef om man arbetar med nya firmor inom 
markarbeten och arbeten på plats. Om man däremot känner de parter man arbetar med så kan 
man avlasta sig själva på montörerna vilket är väldigt viktig annars måste vi jobba mot 100 
timmar. Det är fullt upp som det är. Det vore bra om man kunde besöka en gång i veckan men 
blir nog mer var 14:e dag då det också är byggmöte och då försöker man få med så mycket 
som möjligt. 

5. Kände du dig förberedd inför rollen som projektchef 
när du började? 

 Om ja, hur hade du blivit förberedd? 
 Om nej, på vad kände du dig oförberedd? 
 

Intervjuperson C: Jag kände mig förbered. 
 
Intervjuperson B: det har vart småsteg hela tiden, gått hand i hand. Lite nya saker åt gången. 
Inga stora steg. 
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6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
 Vilka huvudsakliga ansvarsområden har du? 
 Vilka huvudsakliga rutiner, t ex dagbok 

 
Intervjuperson B & Intervjuperson C: Ordern ska vara signerad och undertecknad innan vi 
börjar jobba med den. Praktiska dokument som t.ex. bygglov, ska fram först. Efter 
projektöverlämning från försäljare tar vi över. Då påbörjas planering, tidsplan osv. 

 
Vi har en inköpsavdelning som endast köper material in till fabriken, och vi som projektchefer 
köper in själva till byggarbetsplatsen. För ett par år sen hade vi nedgång o då fick alla mycket 
mer arbetsuppgifter. Vi projektchefer anser att vårt ansvar som inköpare till byggarbetsplatsen 
borde gå tillbaka till inköpsavdelningen eftersom det tar mycket onödigt tid från oss och det 
vore effektivare om inköpsavdelningen som arbetar med det dagligen sköter alla inköp. 
 

7. Vilket av dessa är mest tidskrävande? 

 Varför är de tidskrävande? 
 Skulle det kunna göras annorlunda? 

 
Intervjuperson B & Intervjuperson C: Tidsplanering är det svåraste för en ny, att det går så 
fort. Att kunna leverera i rätt tid. Att inte lägga på så mycket i början, utan ta det lugnt med ett 
litet projekt i taget så man lugnare kommer in i det så lär man sig det snabbare och blir 
introducerade i den takt man lär sig allt efter som. 

8. Tycker du arbetsuppgifterna för en projektchef är 
rimliga eller skulle en del kunna överföras till 
arbetsledare eller kontorspersonal för att 
effektiviseras? 

Vilka skulle kunna överföras och varför? 
Intervjuperson B: Något som kan effektiviseras är de dokument vi fyller i, dokumenthuvudet 
vi alltid fyller i som vi vill ha färdigifyllt ett huvuddokument. En mindre tidsbesparing.  
Restid i bilen tar tid men denna tid används till telefonsamtal så all tid inte är bortkastad. 
 
Intervjuperson C: Den mest krävande biten är pappersarbete, slutdokumentation för projektet 
osv. Administrationen har vuxit väldigt mycket de senaste sen KA blivit viktigare o att 
slutbevis på huset ska vara godkända, mycket ”jagande” av dessa dokumentet. 
Sammanställning av alla dokument.  Det mest långtråkigt och tidskrävande. 

 
Vad kan ändra? Alla kan ha det i tänket att hela tiden checka av i en lista efter varje möte. 
Att alla har det i tänket. Att man har framförhållning och gör det direkt istället för att skjuta på 
det till sista sekund. Det är för enkelt så ingen värdesätter de få minuterna det tar för varje 
process utan alla stressar med det i sista dagen. 
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Intervjuperson C: Jag har inget emot antal arbetsuppgifter, men vi har framför allt för mycket 
projekt och o för lite tid. Vi är för tillfället underbemannade. Ca 7-10 projekt samtidigt inkl 
ÄTA-arbeten, gamla reklamationer osv. gör att vi är överbelastade. 
 
Intervjuperson B: det är en startsträcka att komma in i det här. Man måste komma in i det 
minst ett år även med bakgrund innan man kan allt. Eftersom det är så korta tider o så brett vi 
arbetar inom. 

9. I vilken situation känner du dig som mest utsatt, t ex 
vid stress eller kunskapsbrist? 

Intervjuperson C: Stress är mest utsatt vid montage sommartid, många företag och fabriker 
stänger på sommaren, de framskjuts och tillslut står vi där utan folk när bygget ska dra igång. 
Framförallt för att det kostar väldigt mycket pengar i timmen när något står o väntar. 
  
Intervjuperson B: Stress uppkommer när man inte riktigt hinner med och därmed känner 
tidspress. Platschefsrollen till skillnad från en vanlig byggplats så är det mycket snabbare här 
och går på löpande band. Mycket kortare tider och det gäller att hinna leverera saker när allt 
ska gå på några månader tillskillnad från traditionellt där det tar flera år. Alla process sker i 
stort sätt men nerkortat och i en snabbare process. T.ex. beställa fönster o dörrar med lång 
leveranstid och som är det första som beställs och börja byggas runt för att huset ska bli klart i 
tid. Ju längre blir startsidan för en projektchef ju mer krav som krävs i dörrar, fönster och 
övrigt. Beställaren vet ofta inte heller vad dom ska ha för dom har dåliga förkunskaper. Detta 
avhjälp med hjälpa av de specialister här på Flexator som vi har internkontakt och frågar. 

10. Vart söker du stöd för att lösa en situation? T ex 
med hjälp av litteratur, fråga mer erfaren kollega eller 
lämna över arbetsuppgift vid kunskapsbrist? 

Intervjuperson B & Intervjuperson C: Vi anser oss kunna arbetet så det händer sällan att vi 
behöver stöd, utan jobbar självständigt med projekten. Ibland kan det uppstå problem med 
någon leverantör och då kan vi vända oss till varandra och ventilera. 

11. Finns det några interna riktlinjer och underlag för 
att underlätta inlärningsfasen? 

Intervjuperson B & Intervjuperson C: Vi har ett styrdokument för vad vi ska göra. Väldigt 
grovt. Annars många önskemål på vad som skulle kunna göras.  

12. Hur fungerar intern- och vidareutbildning? 

Intervjuperson B & Intervjuperson C: Man anmäler sig till de kurser som krävs och de man 
känner man vill gå på, t ex KA certifiering osv. Allt blir mer krävande och nya krav man 
måste vara uppdaterade på. BBR och PBL krav uppdateras ofta som man måste uppdatera sig 
i. Kraven i BBR uppdateras varje år i stort sätt. Mer generella, arbetsmiljö och juridik är det vi 
som håller koll på vad vi vill ha. ABT06 är snart tio år gammal så den har vi gått många 
kurser på. T ex garantitid har ändrats o gått från 2 år till fem år. 
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