
U
nder flera års tid har forsk-
ning vid Luleå tekniska univer-
sitet pågått med syfte att hitta
samband mellan den antagna

stora påverkan som platscheferna har
och det utfall som man ser på byggprojekt
med avseende på olyckor, skador och eko-
nomi. Underlaget för forskningen har ut-
gjorts av cirka 200 platschefer i cirka 900
projekt. 

Platschefen har en nyckelposition i
byggprojekten och tilliten till att dessa
personer med sin erfarenhet tryggar risk-
hanteringen i projekt är stor. Forskning-
en visar dock att så inte är fallet, endast en
mindre del av projektresultaten kan till-
skrivas platschefens individuella egen-
skaper och bakgrund.

Platschefens roll 
Det finns i dagsläget problem i byggsek-
torn med rapporter om fel, förseningar
och olyckor. Ofta hamnar fokus på det
som sker i utförarleden, det vill säga hos
entreprenörerna. Hos entreprenören är
det platschefen som är närmast projekten
och därmed så har dessa individer identi-

fierats som de som har mycket stor påver-
kan på projektutfallet. 

Det finns även en uppfattning om att
beroende på vem som är platschef blir re-
sultaten därefter, det vill säga att det finns
personliga egenskaper och bakgrunds-
faktorer som har avgörande betydelse.

Det innebär att för den enskilda plats -
chefen som arbetar för en huvudentre-
prenör så finns en förväntan att problem
ska lösas på plats och att det inte får upp-
stå vare sig förseningar eller fördyrning-
ar i projektet. Med kunskapen om att in-
dividen inte har någon stor påverkan så
kan det tyckas naivt att tro att platschefen
ska rädda eller för den delen stjälpa ett
projekt som fått fel förutsättningar från
början. 

Begränsad påverkan
Ytterligare steg innan platschefen tar
över projektet är det som sker på respek-
tive entreprenadföretag. I de interna pro-
cesserna så finns ofta flera beslutspunk-
ter som var och en påverkar det slutgilti-
ga utfallet i projekten. Den här interna
processen innebär att platschefens på-

verkan på besluten under anbudsproces-
sen ofta är liten. 

Om man dessutom lägger till de beslut
som fattas innan handlingar skickas ut på
anbudsförfrågan till entreprenörer så in-
ser man att platschefens påverkan på
slutprodukten är ytterligare begränsad.
Trots detta så finns alltså en tilltro till att
det är den individuella platschefen som
råder över slutresultatet i projektet. 

Personliga egenskaper 
Till personliga egenskaper hör de karak-
teristiska egenskaper som kan användas
för att beskriva en individs läggning och
förmågor i alltifrån arbetsuppgifter till att
hantera relationer. Utbildning avser både
den grundutbildning som en person har
samt de vidareutbildningar inom eller
utom företaget som en person gått  igenom. 

Ålder och erfarenhet är andra variab-
ler som är starkt förknippade med indivi-
den. När det gäller dessa två variabler så
är ålder lätt att mäta men säger egentligen
inte så mycket. Erfarenhet är däremot
svårt att mäta och definiera. För att erfa-
renhet ska vara värdefull så krävs dess -
utom att respektive individ har lärt sig nå-
got av sin erfarenhet. För enkelhetens
skull så likställs ofta ålder med erfarenhet
och antagandet är att den med högre ål-
der har mer erfarenhet än den med lägre
ålder. 

Litet behov av förändring
Personlighetstester används för att kate-
gorisera och jämföra individer med och
mot varandra. Syftet är att förstå drivkraf-
ter och motiv till specifika beteenden
samt för att hitta rätt person till rätt jobb
och rätt sammansättning av individer i
grupper. 

När det gäller platschefernas person-
lighet så visar det sig att de har ett mindre
behov av förändringar och gärna följer
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Ge platschef rimlig ram 
för att få flyt på bygget

Figur 1. Problemlösning sker i tre olika nivåer där platschefer oftast arbetar på de två första.



givna riktlinjer och instruktioner. En

tolkning av detta är att de är mer konser-

vativa i sitt agerande. Testerna visar även

att de har ett arbetstempo som innebär att

de inte låter sig påverkas av yttre faktorer

vilket kan tolkas som att de är stresståli-

ga. Det finns däremot inga tydliga tecken

på att platscheferna skulle vara mer risk-

benägna än chefer från annan industri. 

Genom att analysera vilken påverkan

individerna har på det ekonomiska resul-

tatet visar det sig att den enskildes påver-

kan är marginell, vilket även visats inom

tidigare forskning. Som mest så konstate-

ras att individuella egenskaper endast

kan förklara 2–3 procent av variationen i

ekonomiskt resultat. 

Det går alltså inte att se starka samband

mellan vare sig utbildningsnivå, ålder

(erfarenhet) eller personliga egenskaper

som skulle kunna förklara skillnaderna i

ekonomiska resultat. Platschefen påver-

kar med andra ord inte projektutfallet i

den omfattning som många tror. 

Byggbranschen består av flera aktörer

som alla har sin del av kakan som kallas

byggbranschen. Beroende av definition

så omfattas såväl fastighetsägare, arki-

tekter, konsulter och materialleverantö-

rer, som de mer givna aktörerna som

byggherrar och byggentreprenörer. 

En kultur kan beskrivas som en sam-

ling antaganden och värderingar som de-

las av en grupp av individer. Dessa anta-

ganden och värderingar förs över till dem

som kommer in som nya i gruppen så att

antaganden och värderingar lever vidare.

I den här processen så testas även den rå-

dande kulturen då varje individ kommer

in med en egen värdering. Det gör att kul-

turen hela tiden förändras och utvecklas. 

Kulturen i byggbranschen beskrivs

ofta som konservativ och mansdomine-

rad. Misstag och fel upprepas och fokus

blir många gånger på vems fel det är och

vem som ska betala för dessa. Sällan ställs

frågan vad vi kan lära oss för att driva ut-

vecklingen framåt. 

Ny teknik utvecklas och används, men

än så länge i begränsad omfattning. Det

finns alternativ till det traditionella sättet

att driva byggprojekt men det stora fler-

talet av projekt genomförs i mångt och

mycket så som de alltid gjorts.

Pressat schema

Strukturen i branschen bygger på att

många deltar och lämnar pris – anbud –

på specificerade arbeten och att man där-

med genom konkurrensen får det ”verk-

liga” priset på föreslaget arbete. Det gäl-

ler i såväl projekteringsuppdrag som pro-

duktionsuppdrag. 

Konkurrensen upplevs många gånger

som hård. Med hårt pressade tidsramar,

ett regelverk som styr byggprocessen ju-

ridiskt samt snäva ekonomiska ramar lig-

ger det nära till hands att lösa problem så

som man alltid har gjort – vilket ger lite

utrymme kvar åt ny kunskap och nya lös-

ningar. De nya lösningar som trots allt

kommer till är många gånger inte fullt ge-

nomtänkta utan har arbetats fram på kort

tid och med ett enkelriktat fokus. 
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I rådande kultur och struktur ges hel-
ler inte tid för reflektion och det förekom-
mer att platschefen får ansvar för att lösa
detaljerna i konstruktionen på plats. Lös-
ningar på plats kommer sällan tillbaka till
projektörer eller konstruktörer i en lä-
rande process. Istället är dessa lösningar
avhängiga varje platschefs kunskap och
kompetens att lösa problemet. 

Med den situation som råder på bygg -
arbetsplatsen med högt tempo, flera aktö-
rer och många beslut är det inte konstigt
att det kan bli fel. Det blir på så vis upp till
respektive platschef hur bra problemet
kan lösas. Grunden och orsaken till att
problemet uppstår ligger likväl utanför
platschefens kontroll och ansvar.

För att undvika att hamna i en situation
där projekteringens och konstruktionens
tillkortakommanden ska lösas på ar-
betsplatsen så måste rätt förutsättningar
råda från början. 

Kör mot trafiken

Utifrån trappstegen i figur 1 över hur pro-
blem kan lösas så kan vi placera in plats -
cheferna med deras personliga egenska-
per. Det innebär att vi har konservativa
platschefer i en konservativ bransch. Att
arbeta med samma lösningar och enligt
givna riktlinjer och instruktioner är att
arbeta med problemlösning i de första två
stegen, erfarenhets- och regelbaserad
problemlösning. Att lösa problem på des-
sa två nivåer går fort och är effektivt, un-
der förutsättning att det är rätt erfarenhet
och rätt regel och rutin som tillämpas. Om
det inte är det och man gör fel antaganden
så kan det däremot bli riktigt fel.

Jämför med att tillämpa reglerna för
högertrafik vid cykling där det faktiskt är

vänstertrafik. Konsekvenserna kan bli
förödande trots den enskildes förvissning
om att göra rätt, det vill säga följa tra-
fikreglerna. Bristen på kunskap gör att
det är fel trafikregler som tillämpas och
för att göra rätt så måste individen förstå
att förutsättningarna, det vill säga regler-
na, har ändrats, från högertrafik till
vänstertrafik. 

Struktur för reflektion behövs

Appliceras detta på byggarbetsplatsen
och platscheferna så handlar det om att
ge platschefen tid för att arbeta på rätt
problemlösningsnivå, att hinna reflekte-
ra över om den givna rutinen eller in-
struktionen verkligen löser problemet på
rätt sätt. Att då ha platschefer som inte
har behov av förändring gör att steget upp
till den kunskapsbaserade problemlös-
ningen blir högre. 

Men vad allvarligare är, att ha en struk-
tur och kultur i företag och bransch som
inte ger utrymme för reflektion gör att
steget blir än svårare att ta. Detta gäller
dessutom fler led i byggprocessen, det vill
säga även projektering där projektörer
och konstruktörer också arbetar med an-
bud i konkurrens. Även här är det snabba-
re och åtminstone kortsiktigt effektivare
att återanvända tidigare lösningar. Tiden
att reflektera över om de gamla förutsätt-
ningarna även gäller i det nya projektet
prioriteras bort.  

Delar i en process

Det är dags att lyfta blicken från den en-
skilda platschefen och det enskilda pro-
jektet till att se till helheten där projektet
inte är unikt utan en del i en process.

Den rådande kultur som finns inom

branschen behöver ifrågasättas, utvärde-
ras och öppna upp för nya tankar och
kanske även nya organisationsformer.
Den enskildes påverkan är alltför liten för
att kunna genomföra de förändringar
som krävs för att vi ska slippa rapporter
om fel och brister i projekt. Att låsa fast
det traditionella ”projekttänket” i såväl
kultur och struktur försvårar arbetet med
förändring och effektivisering i bran-
schen. 

För att ge utrymme åt platschefen att
styra produktionen så optimalt som möj-
ligt krävs att de rutiner och riktlinjer som
tas fram också omfattar under vilka förut-
sättningar dessa gäller. Det krävs en sys-
tematik som innebär att man lär sig av
sina fel, oberoende var man befinner sig i
processen. 

Svårigheten uppstår när de fel som be-
gås av en part inte upptäcks förrän i ett el-
ler flera skeden längre fram. Återkopp-
lingen måste då passera tillbaka i flera
processteg och kanske även mellan olika
organisationer. Så som det fungerar idag
med tydliga uppdelningar mellan de oli-
ka aktörerna och organisationerna är det
ingen som tar ansvar för att hitta en läran-
de systematik, en systematik som alla
dessutom skulle vinna på. 

Platschefen har en viktig roll i byggpro-
jekt idag och ska ha det även i fortsätt-
ningen. Huvudansvaret för en platschef
är att få produktionen av projektet att fly-
ta fram så problemfritt som möjligt. Desto
mindre problem som måste lösas i sista
minuten på plats desto bättre förutsätt-
ningar för att slutprodukten ska bli fel -
fri. D
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