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Sammanfattning
Alla företag strävar efter maximal effektivisering. I Byggbranschen som är komplex, samtidigt som
marginalerna är små, blir effektiviseringen en viktig fråga. I dagens byggbransch ställs det höga
krav på att produktionen ska leverera projekt i hög kvalité, samt även inom bestämda tidsramar.
För att detta ska gå i mål, ställs det stora krav på arbetsledningen ute i produktion, därför har vi
valt att analysera förbättringsområden inom arbetsledarrollen.
Syftet med denna rapport är att utreda arbetsledarsituationen inom byggbranschen. Vidare är
syftet att identifiera arbetsmoment inom yrkesrollen, vilka har potential till effektivisering av
utförande.
En frekvensstudie har utförts på tre olika arbetsplatser där vi har följt tre olika arbetsledare under
sammanlagt nio dagar, för att få inblick i hur arbetsledarna använder sin tid. Intervjuer har gjorts
med arbetsledare för att få en ännu bredare syn på studien. Litteratursökning har genomförts, där
vi har hittat teorier, vilka vi även presenterar.
Under studiens gång har vi konstaterat att det finns ett par förbättringsområden. Som
förbättringsförslag tycker vi att digitalisering bör implementeras, vidare bör alla hålla ordning och
reda samt städa upp efter sig, mer feedback till medarbetare och utveckla kommunikationen.
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Abstract
Every company strives for maximum efficiency. The construction industry, which is complex
while margins are small, makes efficiency an important issue. In the construction industry today,
the high demand for production is to be delivering high quality projects as well as within certain
timeframes. In order for this to be achieved, there is a great demand for work management in
production. Therefore, we have chosen to analyze improvement areas within the supervisor’s role.
The purpose of this report is to investigate the supervisor’s situation in the construction industry.
Furthermore, the purpose is to identify work-related tasks in the professional role that have the
potential for efficiency enhancement.
A frequency study has been conducted in three different workplaces where we have followed three
different supervisors for a total of nine days to get an insight into how the supervisors spend their
time. Interviews have been conducted with supervisors for an even broader view of the study.
Literature search has been made where we have found theories that we also present.
During the course of the study we have found that there are a few improvement areas. As an
enhancement, we think digitalization should be implemented, and everyone should keep order
and clean up afterwards, more feedback to employees, and develop communication.
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Förord
Detta examensarbete är genomfört under våren 2017. Uppsatsen är ett avslut på våra studier
inom programmet Byggingenjör – Byggproduktion & Projektledning på Högskolan Halmstad.
Med tanke på att vi har riktat in oss på byggproduktion inom vårt program, ansåg vi att vi vill
skriva om något som vi kommer att ha nytta av.
Resans gång har varit väldigt lärorik och spännande. Vi har mött väldigt trevliga, positiva och
samarbetsvilliga individer samtidigt som vi efter denna studie bär med oss en del erfarenhet inför
vårt framtida yrke, vilket känns positivt. Tack vare de människor vi har mött under studiens gång,
har vi fått en väldigt positiv bild av byggbranschen, och längtar efter att bli en del av den.
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Magnus Nyström som ligger bakom idén till detta
examensarbete. Vidare vill vi rikta ett stort tack till samtliga arbetsledare, vilka ställde upp på
intervjuer och observationsstudien, utan er hade detta inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår
handledare Åke Spångberg på Högskolan Halmstad för all vägledning genom denna studie.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Erik Linder, vår handledare på Tuve Bygg som har
varit till stort hjälp under detta arbete. Stort tack för all vägledning, peppning, stöd och
korrekturläsning.

Allan Abdul Gabar & Dennis Protic
2017-05-12
Högskolan Halmstad
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1 Inledning
Följande examensarbete behandlar effektivisering av arbetsledarens arbetsfördelning inom
byggbranschen. Genom att försöka identifiera förbättringsområden inom yrkesrollen och ställa
dessa i relation till befintlig teori resulterar denna studie i ett antal förslag som förhoppningsvis
ska hjälpa arbetsledarrollen att arbeta mer effektivt.

1.1 Bakgrund
Boverkets senaste byggbehovsprognos visar att 710 000 nya bostäder behövs i Sverige de
kommande 10 åren (Boverket, 2016). Regeringen genomför den största bostadsinvesteringen
sedan i början av 1970 talet. Enbart under 2017 planerar man att påbörja byggandet av 67 000
nya bostäder (Mattison, 2016). I dagens svenska byggindustri är konkurrensen väldigt hög,
samtidigt som marginalen eller det ekonomiska utrymmet är väldigt låg och ett effektivt arbetssätt
är bland annat ett faktum för främjandet av en organisations lönsamhet. Oavsett vilken bransch,
strävar alla företag efter att nå bästa möjliga resultat i förhållande till förbrukad resurs. För att
lyckas skapa och bibehålla en effektiv produktion krävs det att man som ledare bland annat lyckas
skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, flertalet studier har visat att en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen skapar en effektivare arbetsplats. Mellanchefen har en väldigt viktig roll, många
menar att ledare spelar en nyckelroll för gruppens framgång därmed måste de besitta en viss
kunskap för att klara av att motivera och kommunicera med sina medarbetare. Det finns många
aspekter som har ett stort inflytande i individens roll som mellanchef för den ska ha möjlighet att
påverka till en effektiv produktion. Även personliga egenskaper som att man ska vara självsäker
och styrande i sin roll som ledare, har ett stort inflytande (Wheelan, 2013).
Av egen erfarenhet och iakttagelser kan man fastställa att arbetsledarens uppgifter varierar kraftigt
och ingen dag är den andra lik. Arbetsledaren ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet på
arbetsplatsen. Projektets framgång är beroende av medarbetarnas individuella prestationer och det
är ledarens ansvar att leda på vägen. Arbetsplatsen har en begränsad arbetsyta, dessutom består
omgivningen av både underentreprenörer och hantverkare som man skall samordna samtidigt
som man ständigt måste meddela platschefen kring situationen ute i produktionen, med andra
ord upplevs rollen som att man ständigt har många bollar i luften.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsledarsituationen inom byggbranschen. Vidare är
syftet att identifiera arbetsmoment inom yrkesrollen som har potential till förbättring av
utförande. Genom en tidsbegränsad kartläggning av arbetsledarnas arbetsfördelning, intervjuer
och enkätundersökning erhålls en uppfattning om hur situationen är. Utifrån det insamlade
materialet och befintlig teori om hur man som ledare bidrar till att skapa en effektivare
arbetsplats, är målet att ge förslag till hur man kan förbättra ledningsrollen.

1.3 Metod
Det finns två olika metoder att samla in information på, dessa är kvantitativa och kvalitativa
metoder. I denna studie har båda metoderna tillämpats, men med övervägande fokus på
kvantitativ metod. I detta examenarbete har vår empiri samlats in genom en frekvensstudie,
enkätstudie och intervjuer. Dessutom har befintlig teori som berör vår teoretiska referensram från
litteraturstudier och vetenskapliga artiklar samlats in.

1.4 Avgränsningar
I denna studie avgränsas kartläggningen av arbetsledarnas arbetsfördelning inom byggproduktion
till tre olika arbetsledare med minst två års erfarenhet. Vidare har detta examensarbete i sin
tidsbegränsade uppföljning av arbetsledarna utgått från tre olika arbetsplatser. Med tanke på att
detta examensarbete endast sträcker sig under två högskoleterminer har vi begränsat oss till att
följa tre arbetsledare under fyra respektive arbetsdagar. Denna studie har bedrivits på ett
byggföretag i Göteborgs region. Examensarbetet avgränsas till att studera befintlig teori om hur
man kan effektivisera arbetsplatser utifrån ledarskap, arbetsmiljö och kommunikation.
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2 Metod
Följande kapitel presenterar de metoder vi har nyttjat till denna studie. Vidare beskriver detta
kapitel studiens tillvägagångsätt och redogörelsen av de olika metoderna. Dessutom förklaras
tillämpningen av metoderna.

2.1 Val av metod
Vilken metod man bestämmer sig för att använda grundas på studiens syfte, problemformulering
och avgränsning. Vid val av metod är det viktigt att tänka på att inte i förhand binda upp sig till
en viss metod eftersom att det begränsar friheten att utforma frågeställningen, det viktigaste är att
anpassa metoden efter den frågeställning man arbetar med(Krohn & Mange, 1997). Denna studie
består av en rad olika fragment därmed har både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. Med
tanke på att denna studie utreder arbetsledarsituationen, med fokus på att försöka identifiera
förbättringsområden inom yrket, har denna studie utgått från befintlig teori om hur man som
ledare bidrar till att skapa en effektivare arbetsplats utifrån arbetsmiljö och ledarskap.
De befintliga teorier kombineras med vår egen empiri, i form av en kvalitativ intervju,
enkätstudie och frekvensstudie för att i slutändan diskutera, jämföra, försöka hitta samband för
att sedan komma med förslag på hur vi anser att man kan förbättra arbetsledarrollen.
2.1.1 Insamling av sekundärdata
Denna studie inleddes med en grundlig faktainsamling via litteraturstudier och vetenskapliga
artiklar för att hitta befintlig teori som utgör den teoretiska delen i detta examenarbete.
Huvudsaklig sökning skedde i både Högskolan Halmstad och Chalmers Tekniska Högskolas
bibliotek. Sökning av data skedde med hjälp av databasen som biblioteken erbjuder. Flertalet
databaser var till stor hjälp men den främsta var Libris, även Google och Google Schoolar var till
stor hjälp av insamling av information. För denna studie har sekundärdata samlats in i form av
både litteraturstudier och vetenskapliga artiklar. De orden som användes vid sökning av material
var bland annat effektivitet, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsledare.
2.1.2 Insamling av primärdata
Primärdata är den information som författarna själv samlar in. I denna studie har vår empiri
samlats in genom primärdata med hjälp av en enkätstudie, intervjustudie och en frekvensstudie
(Mälardalens högskola, 2016).
2.1.3 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod omfattar en mängd empiriska och kvantifierbara data som systematisk samlas
in för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror (Eliasson, 2013).
Skillnaden mellan kvantitativ- och kvalitativ metod är att i den kvantitativa metoden studerar
man strukturerad samt formaliserad data som kan kvantifieras i olika kategorier. Man bearbetar
rådata allt från empirisk undersökning till siffror gentemot kvalitativ forskning där det är
forskarens tolkning av information som står i förgrunden (Krohn & Mange, 1997). Det finns
olika metoder att utföra vid val av kvantitativ forskning som till exempel strukturerade
observationer, innehållsanalys och enkätundersökning (Bryman, 1997).
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De kvantitativa metoder som använts för detta examensarbete bygger på en strukturerad
observation och en enkätstudie. Anledningen till att vi valde att utföra en kvantitativ
enkätundersökning istället för kvantitativa intervjuer som även är lämpligt för detta scenario,
beror på att när man utför en sådan undersökning, är det viktigt att samtliga individer som tillhör
den målgruppen besvarar frågorna. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt och med
tanke på att enskilda intervjuer med samtliga individer kräver resurser i form av tid utfördes en
kvantitativ metod.
2.1.4 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod eftersträvar en djupare och mer fullständig förståelse i det ämne man avser att
studera. Syftet med kvalitativa metoder är att finna modeller, beskrivningar eller kategorier som
bäst beskriver det fenomen man vill belysa (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativa intervjuer
präglas av att det ger respondenten möjligheten att fritt utveckla meningar efter sina erfarenheter
vilket ger en djupare förståelse för ämnet i fråga. Dessutom kan frågeställaren bestämma om
intervjun ska vara strukturerad eller ostrukturerad (Eliasson, 2013). Den kvalitativa metoden som
använts för denna studie bygger på en semistrukturerad intervju med syfte att få en så bred och
rättvisande bild som möjligt över vad arbetsledarna anser om arbetsplatsen.
2.1.5 Enkätstudie
I denna studie utfördes en förstudie i tidigt skede, i form av en kvantitativ enkätundersökning.
Med hjälp av hemsidan survio.com, skapades en nätbaserad enkätundersökning. Tillsammans
med vår handledare på Tuve Bygg, sammanställdes 8 frågor som 20 arbetsledare besvarade. Syftet
med förstudien är att få en generell överblick över vad arbetsledarna tycker om sin arbetssituation.
Rådata ställdes sedan upp i form av kvantitativ stil.
2.1.6 Frekvensstudie
För att kartlägga arbetsledarens arbetsfördelning på byggarbetsplatsen har frekvensstudie valts som
metod. En frekvensstudie är ett verktyg som kan användas för att analysera hur arbetstiden brukas
i en viss verksamhet under en begränsad tidsperiod. Resultatet av denna studie ger en indikation
på hur en sektion fungerar och dessutom visar eventuella behov av förbättringsinsatser (Svensk
konsulttjänst, 2015). Nackdelen med denna studie är att de iakttagna kan känna sig tvingade att
göra bra ifrån sig eftersom de blir ”bevakade”, vilket resulterar i att studien kan vara missvisande.
Den tidsbegränsade uppföljningen av arbetsledare utfördes under 12 arbetsdagar. Antalet
arbetsledare som medverkade i observationsstudien var 3 stycken med minst två års erfarenhet.
Varje enskild arbetsledare kartlades under 3 respektive dagar. Innan frekvensstudien utfördes
kategoriserade vi 14 olika arbetsmoment som yrkesrollen har i produktionen tillsammans med vår
handledare. De olika arbetsmomenten ställdes upp i form av en sifferordning från 1 till 14. Under
frekvensstudien kodade vi minut för minut i ett anteckningsblock vad den iakttagna utför med
hjälp av dessa siffror.
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2.1.7 Intervjustudie
I denna studie har intervjuer genomförts för att få en djupgående inblick i vad arbetsledarna anser
om arbetsledarrollen och om sin arbetsledarsituation vad gäller ledarskap, kommunikation,
arbetsmiljö och effektivisering på arbetsplatsen.
En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Intervjuerna genomfördes som
semistrukturerade intervjuer. Metoden definieras av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide
där teman och en rad huvudfrågor ställs (Justesen, 2012) men syftet är att låta informanten
utveckla sina tankar fritt kring frågeområden (Bryman, 1997). Till intervjuerna vilket skedde på
arbetsledarnas byggarbetsplatser utformades en intervjuguide se Bilaga A, men syftet var att ha
öppna intervjuer och låta respondenten fritt reflektera och utveckla sina tankar kring
frågeområden. Urvalet av arbetsledare att intervjua gjordes i samråd med Erik Linder, platschef på
Tuve Bygg. Valet grundes på arbetsledare med minst tre års erfarenhet eftersom vi ansåg att det
ger en så bred bild som möjligt. Till denna studie har 4 arbetsledare intervjuats. Varje enskild
intervju varade mellan 40 – 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med
arbetsledarna. I efterhand skrev vi ner varje enskild intervju och valde information vi fann lämplig
för vår studie.

2.2 Tillförlitlighet
Det finns två viktiga begrepp inom den kvalitativa metoden och dessa är reliabilitet samt validitet.
För att personen som läser din studie ska kunna förlita sig på resultatet till en viss mån skall vissa
punkter uppfyllas. När det kommer till reliabilitet analyseras forskarens kvalité, hur bra förmåga
forskaren har när man gör observationer, följsamheten av data samt hur man beskriver förståelsen.
Validitet riktar sig främst åt kvaliténs beskrivningar, exempel författarens förförståelse,
datainsamling, urval samt analysprocessen. För att få trovärdigheten att öka rekommenderas det
att man använder flera metoder vilket innebär att man får en bredare belysning på
forskningsfrågan. Att göra detta kallas triangulering (Olsson & Sörensen, 2011).
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3 Teoretisk referensram
I följande kapitel presenterar vi olika teorier som vi anser lämpliga till vår studie. Teorierna
redovisar om hur man som ledare bidrar till att skapa effektivare arbetsplats utifrån ledarskap,
arbetsmiljö och kommunikation.

3.1 Ledarskap
Att vara en ledare inom byggbranschen är ett komplext uppdrag, samtidigt som medarbetarna
man ska dirigera vill ha en rättvis samt hjälpsam ledare, vill organisationen uppifrån se resultat
samt effektivitet. Ibland kan det vara svårt att bli uppfattad som en äkta ledare ifall en högre chef
har stort inflytande i vad du skall utföra. Ledarskap är ett brett samt ett odefinierat begrepp som
har olika betydelse för allmänheten, många förstår vad ledarskap innebär men alla är inte överens
om hur det skall tillämpas. Teorierna om ledarskap kan vara svåra att sätta in i praktiken,
eftersom verkligheten kan vara väldigt komplicerad, därför är det viktigt att förstå att det inte
finns självklara teorier samt modeller som man kan direkt använda som stöd ute i arbetslivet
(Lindgren, 2012).
Vilka aspekter ska man då sträva efter för att tillfredsställa en organisation på bästa sätt?
Definitionen utav en bra ledarkompetens är uppdelat i tre kategorier: Kunskap, erfarenhet samt
den egna personen. Dessa fragment utgör grundpelarna i att bli en bra ledare. Utöver detta är
kommunikation kompetens även en bidragande kategori till att bli en bra ledare (Lindgren,
2012).
Man kan även säga att ledarskap är ett dynamiskt begrepp och att ledarens roll varierar med olika
omständigheter och drag. Ledarskap har länge erkänts som en stor medverkande kraft. Det finns
inte tillräckligt med empiriska studier för att stödja sammanhanget mellan ledarskap och
framgång, dock består många framgångar av flera olika kategorier som beror på ledarens ledarstil.
I slutändan har man gjort en omfattande översyn av femton olika ledaskapsdimensioner som man
kan gruppera i två kompetenser; intellektuell (IQ) och management (MQ), och en personlig
karaktäristisk mätning som heter emotionella och sociala dimensioner (Akhavan, 2016).

3.1.1 Motivation
”Om engagemanget är villkoret för att skapa lyckade resultat så är enkelheten nyckeln till att
engagera människor” (Ortman, 2009)
Med engagemang kommer bra resultat, en person som inspirerar andra bidrar till engagemang.
Genom att hålla saker och ting på den enkla nivån blir människorna runt om kring automatiskt
mer engagerade i att utföra ett bättre arbete. Projekt som inte lyckas eller uppnår dåliga resultat
beror ofta på att individerna emellan inte kommunicerar eller samverkar dåligt. Det vill säga att
människor som jobbar bra ihop kommer oftast att få lyckade resultat. För att man som en bra
ledare skall skapa bra energi samt motivation runt om sig måste man själv som ledare utstråla
positiv energi, innan man börjar med att analysera medarbetarna runt omkring för att förbättra
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gruppen, skall du först lära känna dig själv och ta reda på dina egna styrkor samt svagheter för att
i slutändan utveckla dig själv (Ortman, 2009).
Hjärnan är grunden till allt vi gör och hur vi fungerar, vänster hjärnhalva är mitt medvetna och
höger hjärnhalva är mitt undermedvetna (Ortman, 2009). Många av de viktiga aspekterna en
människa kan utföra beror på hur väl de två hjärnhalvorna fungerar tillsammans. Det är vårt
undermedvetna som ger oss energi, därför är det väldigt viktigt att tänka på hur man målar upp
ett problem som skall tacklas för en grupp. Börjar man med att berätta problemet eller hotet kan
det skapa en rädsla som i sin tur minskar motivationen men om man istället väljer att måla upp
målen samt möjligheterna innan själva problemet kommer gruppen känna sig mer motiverade att
ta sig an uppgiften (Pinder, 1998).
Forskningen tyder på att feedback är ett av de svårare områden inom ledarskap, ett stort problem
som ledare överlag gör är att de inte ger positiv feedback till sina medarbetare. Många väljer att ge
negativ kritik till sina medarbetare vilket medför sämre prestationer för personen i frågan. Därför
ska man som ledare alltid försöka att ge positiv kritik till sina medarbetare för att få de känna att
de har gjort ett bra jobb samt att de kanske gör bättre ifrån sig nästa gång. Dock är det inte alltid
enkelt att ge positiv kritik till någon. Man ska alltid försöka ge kritik på ett sätt som utvecklar
medarbetaren till det bättre (Thór, 2016).
3.1.2 Kommunikation
Kommunikation är uppdelat i fyra huvudkategorier: Innehållsaspekten, relationsaspekten,
sammanhangsaspekten samt den dynamiska aspekten (Lindgren, 2012).
Innehållsaspekten innefattar sättet vi förmedlar det vi vill ha sagt. Självklart är innehållet i
kommunikationen väsentligt, det finns många olika sätt att säga det man vill förmedla samt att
det kommer ge olika effekter. Ett exempel som ges i boken är på en ledare som är oerhört
kommunikativt skicklig att personen han var tvungen att säga upp kände sig mer motiverad till
framtida utmaningar. Egentligen var innehållet det samma som om han hade skickat den
uppsagde ett brev innehållande information om att han hade blivit uppsagd men eftersom man
formulerade om innehållet fick det en annan effekt (Lindgren, 2012).
Relationsaspekten är en annan betydelsefull komponent där relationerna mellan parterna spelar
roll för kommunikationen. Relationer mellan dem som kommunicerar väger tungt för att
innebörden av det man vill förmedla tas på rätt sätt. Med god relation kan även information tas
annorlunda och man tar uppgiften allvarligare. Som ledare är det viktigt att alltid sträva efter goda
relationer med sina medarbetare (Lindgren, 2012).
Den tredje aspekten, sammanhangsaspekten är en aspekt som kan verka självklar men spelar ofta
kommunikatörerna ett spratt. Det finns ett exempel på hur det som skall ha förmedlats har
uppfattats på ett helt annat sätt än vad som egentligen var syftet med mötet. En chef skulle ha ett
samtal med en anställd under sig om en uppsägning, men eftersom chefen kände sig obekväm i
situationen inleddes samtalet med att börja småprata samt prata om gemensamma intressen, allt
för en bekvämare atmosfär för vad som komma skall. Avslutningsvis förmedlade chefen sin kritik
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men kritiken uppfattades inte som chefen ville istället trodde den anställde att hen stod inför en
lönehöjning. Med detta sagt innebär det att sammanhanget utgör en källa till missförstånd samt
skapar komplikationer i kommunikationen, därav kan det vara till stor nytta att öva sin
skicklighet för att kunna hantera detta område (Lindgren, 2012).
Den dynamiska aspekten handlar om själva utvecklingen av en dialog, det vill säga hur vi själva
ser på världen samt omgivningen. Den är unik för varje enskild människa och grundas på
erfarenhet, kunskap och vår egen personlighet. Lingvistik innebär kunskapen om vårt språk samt
vad som styr vårt språkanvändande. Inom varje enskild individ finns det en process som vi drar
nytta av vid användning samt när vi ska uttrycka oss. Ibland när vi vill förmedla något genom
processens början blir det vi vill ha förmedlat påverkat och det vi egentligen ville yttra uppfattas
på ett annat sätt för någon annan, både för att vi själva inte kunde formulera på rätt sätt samt att
det uppfattades annorlunda på grund av att deras värld ser annorlunda ut än din egna (Lindgren,
2012).
Med detta sagt, vill vi förmedla att kommunikation är en av grundpelarna till ett gott och effektiv
arbete. Svensk byggtjänst genomförde en undersökning där man undersökte kommunikationen
utifrån 240 olika chefer inom olika delar i byggprocessen. Undersökningens resultat visade att
bristande kommunikation i byggprocessen kostar Sveriges byggindustri 32 miljarder kronor år per
(Svensk byggtjänst, 2014).

3.1.3 De fyra faserna
När man som ny ansluter sig till en grupp går man igenom olika faser. Det första stadiet,
tillhörighet och trygghet skall man som mål ha att försöka skapa en känsla av tillhörighet,
utveckla medlemmarnas lojalitet mot gruppen samt att försöka få medlemmarna att känna sig
tillräckligt trygga att våga lägga fram sina idéer och förslag. När man tagit sig igenom första
stadiet går man in i nästa fas: Opposition och konflikt, här försöker medarbetarna frigöra sig från
sitt beroende av ledaren och medlemmarna strider sinsemellan om gruppens mål och procedurer.
För ledaren ska målet vara att försöka utveckla en gemensam uppsättning mål, värderingar och
operationella procedurer.
Tar man sig igenom stadie två går man in i stadie tre, tillit och struktur. Under detta stadie är
medlemmarna allt mer fokuserade på uppgifterna och mindre på frågor som avser status, makt
samt inflytande. Här ska man som ledare konsolidera positiva relationer bland medlemmarna
samt att ingå i mognare förhandlingar om roller och organisatoriska procedurer. Den sista fasen
kallas för arbete och produktivitet, når man hit kommer gruppen bli ett högpresterande team som
kommer leverera bra resultat. Här ska man som ledare ha som mål att få arbetet väl utfört, fatta
informerade och välgrundade beslut, bevara sammanhållningen samtidigt som man uppmuntrar
uppgiftsrelaterade diskussioner samt att fortsätta vara högpresterande på lång sikt (Wheelan,
2013).
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3.1.4 Förändringsarbete för ökad effektivitet inom Skanska
I början på 90-talet rådde det lågkonjunktur i Sverige. Lågkonjunkturen var anledningen bakom
att allt fler byggföretag fick börja tänka innovativt. Samtidigt som lågkonjunkturen var igång
reducerade även staten subventioner för nybyggnation. En hel del stora bolag, exempelvis
Skanska, Peab samt NCC, börja ändra om i organisationer för att nå en ökad produktivitet.
Skanska stod för ett program vid namn 3T-program. Programmet grundades år 1992 och står för
Totalt Tids Tänkande. Målet var att med hjälp av tiden som styrmedel skapa nya möjligheter
samt nytänkande.
Det första man gjorde var att identifiera effektiviseringshindren i organisationen. Man kom att
använda sig av ett handlingsprogram, något som alla avdelningar tillämpande. Tanken var att
Skanska skulle sänka kostnaderna, korta ner produktionstiden samt öka kvalitén. Detta gjorde
man genom att utbilda 4000 ledare i olika projekt. Enligt Skanska själva har detta lett till en
övergång till ett mer målstyrt arbetssätt i kombination med mer offensiva mål för tid, kostnad
samt kvalité. Enligt Skanska har detta program medfört en 30 procentig minskning av
produktionstiden, antalet nollfelsprojekt har ökat samtidigt som antalet anmärkningar vid
slutbesiktningen har halverats. Även dagarna det tar innan man åtgärdar felen har minskat samt
att arbetsolyckor har halverats. Det är även viktigt att betona att många andra av Skanskas stora
konkurrenter även de startat liknande förändringsarbeten. (Erngren, Kleen & Holgersson, 1996).

3.2 Arbetsmiljö
3.2.1 Vad är arbetsmiljö?
Begreppet arbetsmiljö är väldigt omfattande och kan diskuteras i olika sammanhang. När man
tänker på ordet arbetsmiljö relaterar man oftast begreppet till en arbetsplats oavsett bransch.
Arbetsmiljön inom olika yrken varierar i stora drag och varje enskilt yrke har sin speciella
arbetsmiljö. Vissa yrken innebär fysiskt ansträngning medan det finns yrken som kräver mentalt
ansträngning. Oavsett vilken bransch man tillhör så finns det positiva och negativa sidor av
arbetsmiljön. Enkelt beskrivet är att arbetsmiljö är ett begrepp som sammanfattar förhållandena
på en arbetsplats det vill säga de förhållanden som de som arbetar på ett arbetsställe påverkas av
(Fahlbeck, 2017).
Begreppet omfattas i stort sett två huvuddelar, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, varav
den sistnämnda är ett gemensamt begrepp för den psykiska och sociala arbetsmiljön. Den fysiska
arbetsmiljön omfattar saker som till exempel att utsättas för buller, att ditt arbete påverkas
negativt på grund av för svagt ljus och farliga maskiner. Den psykosociala arbetsmiljön(psykiska
och sociala arbetsmiljön) handlar om sådant som att bli utsatt för stress, att man inte känner sig
uppskattad på arbetsplatsen eller möjlighet till personlig utveckling (Gunzel & Zanderin, 2012).
3.2.2 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft år 1978 efter att ha blivit antagen av riksdagen. AML
innehåller grundläggande regler om hur arbetsmiljön skall utformas och ansvaret för arbetsmiljön
på arbetsplatser. Syftet med denna lag är dels att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet dels att
skapa en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som är ytterst ansvarig och
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ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Samtidigt säger lagen att arbetsgivaren och anställda
ska samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt (Arbetsmiljöverket, 2017).
3.2.3 Arbetsmiljö påverkar effektiviteten
En forskningsstudie redovisad av Nordiska ministerrådet tyder på att arbetsmiljön de anställda
befinner sig i påverkar de anställdas effektivitet och produktivitet. Medarbetare som trivs med sin
arbetsmiljö, det vill säga är nöjda och glada och ges förutsättning för att utföra sina
arbetsuppgifter i en lugn arbetsmiljö, presterar bättre och har större möjlighet att leverera ett bra
resultat. Dåliga arbetsmiljöförhållanden vad gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på
arbetsplatsen, påverkar inte enbart individen utan även företaget (norden, 2014).

Många företag misslyckas med att förstå vikten av god arbetsmiljö för arbetstagarnas trivsel och
därmed möter de många svårigheter under sitt arbete. Sådana organisationer blir överlag svaga
och deras anställda kan inte utnyttja sin fulla potential. Eftersom de anställda är en viktig del i
processen för att uppnå bra resultat är det viktigt att de får en arbetsmiljö som gör det möjligt för
dem att arbeta under omständigheter som inte påverkar deras arbetsförmåga. Arbetsmiljön är en
viktig komponent för motivation och uppmuntran till bättre prestanda för arbetstagare. Om
anställda inte är nöjda med det uppgifter det tilldelas eller om deras rättigheter och
arbetsförhållande är osäkra kommer det få arbetstagaren att känna sig separerade från
organisationen. Om detta kommer att medföra att personal får sparken eller själva säger upp sig
innebär det extra kostnader för företagen när de behöver rekrytera nya medarbetare. Vilket
innebär att vikten av en bra arbetsmiljö är en viktig del för att företag ska åstadkomma de resultat
de eftersträvar (Raziq & Maulabakhsh, 2015).
3.2.4 Stora Enso Fors AB
Människan tillbringar en stor del av sitt liv på jobbet. Arbetsmiljön påverkar bland annat
människans förutsättning för att må psykiskt och fysiskt bra och dessutom för att utföra ett bra
arbete. I boken friskare arbetsplatser redovisar man flera företaget som har fokuserat på företagets
arbetsmiljö och strävat efter en hälsosammare arbetsplats. Resultatet av detta har visat sig att man
bland annat har lyckats sänka sjukfrånvaron, ökat trivseln, ökat arbetsmotivationen och
arbetsglädje och slutligen skapat en effektivare produktion. Nedan beskrivs ett praktiskt exempel
på ett företag som har investerat i att skapa en bättre arbetsmiljö (Angelöw, 2002).
På företaget Stora Enso Fors AB startade man tillsammans med arbetslivsfonden en utbildningoch utvecklingsinsats för att skapa en helhetssyn på organisationens effektivitet, kvalitet, miljö
och hälsa samt visa att de är varandras förutsättningar. Syftet med investeringen var att skapa ett
gemensamt synsätt och ett kollektivt medvetande inom företaget. Vidare handlade det om att
förändra företagets kultur och värderingar för att på så sätt skapa en ökad vi-känsla och
delaktighet inom företaget för att öka medarbetarnas motivation och på så sätt skapa en effektiv
produktion. Till detta projekt utförde man en studie för att se vad det fanns för hälsofrämjande
faktorer som möjligtvis skulle kunna skapa långvarig hälsa hos medarbetarna (Angelöw, 2002).
Man insåg att följande faktorer som bidrog till att få långtidsfriska medarbetare var att:
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-

Ledarna ska agera konsultativt ledarskap, vilket innebär att man ska agera stödjande där
man inte lägger sig i medarbetarnas utförande utan finns till hands.

-

Skapa ett öppet arbetsklimat vilket innebär att kollegor ska respektera varandras
kompetens och förtroende

-

Skapa ett kreativt klimat vilket kännetecknas av att trygghet och frihet ska förekomma.

-

Företaget ska ha klara uppsatta mål, därmed ska alla anställda vara medvetna om dessa.
Dessutom ska man ha god kommunikation och ledarna ska ge direkt feedback.

Man började med att utbilda samtliga arbetsledare på företaget inom de 4 ovannämnda
kriterierna och sedan fortsatte man utbilda resterande yrkesgrupper. Investeringen kostade
företaget 6 miljoner kronor men genererade på långsikt 30 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
kan man säga att god arbetsmiljö skapade motivation hos medarbetarna och en effektivare
arbetsplats (Angelöw, 2002).

3.2.5 God arbetsmiljö
I boken ” Friskare arbetsplatser” redovisas även ett antal framgångsrika faktorer som ledare kan
dra nytta av för att bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö och friskare arbetsplatser.
Framgångsfaktorerna har sammanställt utifrån en genomförd analys som bygger på en
kartläggning av 200 olika arbetsplatser. Genom denna analys har man lyckats identifiera olika
delmoment som bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö vilket har resulterat i en effektivare
produktion.
Konstruktivt ledarskap

SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) genomförde en enkätundersökning med
syfte att klarlägga allmänhetens syn på chefens roll och förutsättningar att bedriva ett gott
ledarskap. Enligt studien på frågan hur viktigt man anser att chefens roll är för arbetsmiljön på
arbetsplatsen svarade 97 procent av samtliga att de anser att chefen har en ” Mycket viktig roll”
(Angelöw, 2002).
Undersökningen visar att medarbetare anser att chefen har ett stort inflytande i arbetsmiljön på
arbetsplatsen. Ett bra ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö där individer tar ansvar,
utvecklas och trivs. Många medarbetare ser chefen som en förebild därmed är det väldigt viktigt
att tänka på vilka signaler man sprider till sina medarbetare. Studier har visat att en positiv
förebild skapar trivsel och motivation på arbetsplatsen samtidigt som en negativ förebild skapar
en nedstämd och ineffektiv grupp. Detta innebär att ledarskapets utformning har en avgörande
roll för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Konstruktivt ledarskap är nyckeln till att skapa friskare och
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effektivare arbetsplatser. Det finns många faktorer att ta i akt för att uppnå ett framgångsrikt
konstruktivt ledarskap (Angelöw, 2002).
Delaktigt ledarskap – Med detta menas att man måste kunna skapa medansvar och delaktighet
bland medarbetarna på arbetsplatsen. Det handlar om att som ledare kunna delegera ansvar till
medarbetena för att de ska känna att de har ett inflytande på arbetsplatsen. Dessutom handlar det
om att få alla att sträva mot samma mål. Detta skapar motivation och känsla av ansvar hos
medarbetarna vilket skapar en effektivare produktion (Angelöw, 2002).

Ett stödjande ledarskap – Är en väldigt central faktor i ett konstruktivt och framgångsrikt
ledarskap. Det handlar om att stödja och uppmuntra sina medarbetare. Visa att man bryr sig om
dem och få dem att känna sig uppskattade. Detta skapar arbetsglädje och trivsamhet på
arbetsplatsen vilket skapar motivation och bidrar till effektivare insatser (Angelöw, 2002)

Tillgängligt ledarskap – Handlar om att hela tiden finnas till hands för sina medarbetarare och få
dem att må bra och trivas på arbetsplatsen eftersom det är en viktig förutsättning för god
arbetsmiljö och effektiv produktion (Angelöw, 2002).

Ökat inflytande och delaktighet

Att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet inom en organisation är en grundläggande
strategi för att utveckla friskare arbetsplatser. Det finns flera olika sätt att göra detta på som att till
exempel stärka personalinflytande över hela verksamheten, sätta upp mål, skapa självstyrande
grupper och öka inflytande över den egna arbetstiden hos medarbetarna.
Det handlar om att ge medarbetarna möjligheten att kontrollera och påverka sin egna
arbetssituation. Effekterna av den framgångsrika faktorn har visat sig ge väldigt positivt resultat.
Bland annat har sjukskrivningar minskat, arbetsglädjen har ökat, motivationen att utföra ett bra
jobb har ökat bland medarbetarna vilket slutligen har lett till att man har fått en effektivare
produktion (Angelöw, 2002).
Att skapa en lagom arbetsbelastning

Hög arbetsbelastning är en av de största orsakerna till hög stress och hög sjukfrånvaro vilket
skapar ineffektiv produktion därmed är det viktigt att skapa en lagom arbetsbelastning på
arbetsplatsen. Man kan ta till olika åtgärder för att göra detta som till exempel att skapa
resurspooler för att reducera en hög arbetsbelastning, förenkla vissa arbetsuppgifter för att orka
arbeta kvar, arbetsrotation för minskning av fysisk belastning och olika former av
arbetstidsförkortningar (Angelöw, 2002).
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Skapa ett positivt arbetsklimat

Handlar om förhållande som att skapa god arbetsglädje och ett välfungerande samarbete i
gruppen. Man kan ta till olika åtgärder för att göra detta som till exempel att låta sin medarbetare
ibland ta egna beslut, sätta upp utmanade mål och utnyttja medarbetarnas kompetens. På så sätt
skapar man automatisk gemenskap och gott samarbete i gruppen. Kommunikation är även en
viktig faktor i att skapa ett positivt arbetsklimat, man måste vara tydlig och självsäker på den
information man förmedlar. Effekterna av detta främjar prestationsförmågan,
arbetstillfredställande och engagemang i gruppen (Angelöw, 2002).

Friskvård

Friskvårdssatsningar är en väldigt viktig faktor för att skapa friskare arbetsplatser. Man kan ta till
olika åtgärder för att få så friska medarbetare som möjligt. Bland annat kan man införa friskvård
på arbetstid som till exempel massage, avslappning och fysiska aktiviteter. Dessutom kan man
investera i att hjälpa medarbetare att sluta röka eller att minska på alkoholmissbruket ifall detta
förekommer hos medarbetarna. Resultatet av detta har visat att sjukskrivning på arbetsplatsen har
minskat drastiskt, det har även visat sig vara en lönsam investering för företag som har infört
friskvårdssatsning (Angelöw, 2002).

Satsa på kompetens utveckling

För att lyckas uppnå de framgångsrika faktorer som bidrar till hälsosammare och friskare
arbetsplatser är det väldigt viktigt att satsa på kompetensutveckling. Man måste ge ledare
förutsättningar för att lyckas utöva sitt ledarskap vilket man kan göra genom att investera i
lärande (Angelöw, 2002).
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4 Om företaget
I följande kapitel redovisas en kort bakgrund om företaget samt beskrivningar av de undersökta
arbetsplatser vi har utfört enkätundersökningen, frekvensstudien och de kvalitativa intervjuerna
på.

4.1 Företagspresentation
Tuve Bygg grundades år 1979 i en liten villakällare och är idag ett privatägt byggbolag i en större
koncern vid namn Tuve holding etablerade i både Göteborgs- och Stockholmregionen. Tuve
bolaget arbetar med entreprenader, förvaltning, service, snickeri och projektutveckling. Tuve
Bygg bygger allt från industrianläggningar och kontor till offentliga byggnader och bostäder till
beställarna. Man fokuserar på byggentreprenader som har en storleksordning på allt från 1 till
500 miljoner kronor, merparterna av beställarna är både privata och offentliga fastighetsägare.
Tuve bygg består av cirka 200 medarbetare. Under 2011 omsatte företaget drygt 600 miljoner
kronor, fem år senare hade man en omsättning på drygt 1.2 miljarder kronor. (Tuve Bygg, 2017).

4.2 Undersökta arbetsplatser
4.2.1 Arbetsplats 1
Entreprenaden omfattar en huskropp på 68 lägenheter, ett LSS – boende bestående av 6
lägenheter och en stor lokal i Kungälvs kommun. Beställare av projektet är Stiftelsen
Kungälvsbostäder. Entreprenaden utförs i totalentreprenad med en kontraktssumma på 95
miljoner kronor. Slutbesiktningen är planerad till i mitten av juli 2017 (Tuve Bygg, 2017). Vid
utförande av vår observationsstudie var man inne i slutskedet av produktionsfasen, vilket innebär
att man utförde invändig och utvändig stomkomplettering. Arbetsplatsen bestod av 20 stycken
yrkesarbetare och tre tjänstemän, varav 2 arbetsledare och 1 platschef. Följande
yrkesarbetsgrupper på arbetsplatsen som var där under observationsstudien:
-

El
Rör
Ventilation
Styr
Plåt
Golv
Målare
Mark
Låssmed
Snickare
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4.2.2 Arbetsplats 2
Entreprenaden omfattar två våningar med tillhörande källare. På bottenvåningen avser man att
förfärdiga en tävlingsbassäng, ett visst antal mindre bassänger och en läktare. Övervåningen
kommer att bestå av kontor och konferenslokaler. Entreprenaden utförs i totalentreprenad, med
en yta om 3500 m2 och en kontraktssumma på 170 miljoner kronor. Entreprenaden är planerad
att färdigställas till i mitten av maj 2018. Beställare för projektet är Stenungssunds kommun
(Tuve Bygg, 2017). Vid utförande av vår observationsstudie på arbetsplatsen var man inne i ett
tidigt skede av produktionsfasen. Bland annat var man under process i att gjuta betonggrunden,
isolera källarväggarna, montera rör och schakta bort vissa ytor runt omkring byggnaden.
Arbetsplatsen bestod av cirka 20 stycken yrkesarbetare och tre tjänstemän, varav 2 arbetsledare
och 1 platschef. Följande yrkesarbetsgrupper på arbetsplatsen som var där under
observationsstudien:
-

Betong
Mark
Rör
El

4.2.3 Arbetsplats 3
Entreprenaden omfattar 74 lägenheter och 9 butiker fördelade på tre huskroppar med
underliggande garage. Entreprenaden utförs i totalentreprenad med en kontraktsumma på
ungefär 220 miljoner kronor. Slutbesiktningen av projektet är planerad till i slutet av 2017.
Beställare för projektet är Aspelin Ramm (Tuve Bygg, 2017). Under vår observationsstudie var
man halvvägs inne i produktionsfasen, vilket innebär att man hade monterat betongstommen och
precis börjat invändigt. Arbetsplatsen bestod av 5 tjänstemän, varav 4 arbetsledare och 1 platschef.
Antalet yrkesarbetare på arbetsplatsen varierade från 25-30 individer. Följande yrkesarbetsgrupper
på arbetsplatsen som var där under observationsstudien
-

Snickare
Styr
Ventilation
Målare
Golv
El
Rör
Mark
Låssmed
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5 Resultat
I följande kapitel presenteras resultat från enkätundersökningen, frekvensstudien som handlar om
kartläggning av arbetsledarens arbetsfördelning i byggproduktionen och intervjuerna.

5.1 Enkätstudie
Innan vi påbörja frekvensstudien och de kvalitativa intervjuerna ansåg vi att en
enkätundersökning på samtliga arbetsledare behöver utföras med syftet att få en generell
uppfattning över vad arbetsledarna på Tuve Bygg anser om sin arbetssituation på jobbet. I boken
friskare arbetsplatser beskriver man att individer jobbar effektivast under goda omständigheter
(Angelöw, 2002) därmed ville vi undersöka om arbetsledarna mår bra eftersom det är en
förutsättning för att de ska kunna påverka medarbetarna positivt. 20 av samtliga 22 arbetsledare
besvarade enkäten, enkäten bestod av 8 frågor med svarsalternativ från 0 till 5. Den först nämnda
siffran står för stämmer inte alls medan den andra står för stämmer väldigt bra. Resultatet av
enkätundersökningen presenteras i figur 5.1.

1. Jag trivs på mitt jobb.

4,7

2. Jag trivs med mina
arbetsuppgifter.

4,3

3. Jag känner arbetsmotivation &
engagemang i mitt arbete.

4,5

4. Jag känner att mitt arbete har
betydelse.

4,5

5. Jag känner att mina kollegor
uppskattar mina arbetsrelaterade
åsikter.

4,3

6. Jag anser att företagets
förväntningar på mig är realistiska.

4,3

7. Satt tid för arbetsdagens slut
hålls.

2,9

8. Jag känner att det finns goda
förutsättningar för mig att växa
inom företaget.

4,4
0

1

2

Figur 5.1 Visar enkätstudiens resultat

17

3

4

5

5.2 Frekvensstudie
I detta delkapital redovisas den tidsbegränsade uppföljningen av arbetsledare. Frekvensstudien
utfördes under 12 arbetsdagar uppdelat på tre olika arbetsplatser. Innan genomförandet av
frekvensstudien delades arbetsledarnas arbetsuppgifter upp i olika observationskategorier.( Se
tabell 5.1) Syftet med första dagen på varje arbetsplats var att få en uppfattning om arbetsplatsen,
skapa en relation med observatören och kontrollera så att våra observationskategorier stämde
överens med vad arbetsledarna utförde på arbetsplatsen därav har vi endast redovisat 9 arbetsdagar
i denna studie. Under inkörningsdagen på respektive arbetsplats insåg vi att arbetssyssla i form av
till exempel städning är ett arbetsmoment som måste tillkomma i vår observationslista eftersom
att det visade sig utgöra en del av arbetsledarnas vardag under inkörningsdagarna.
Arbetsmomentet ingår egentligen inte i arbetsledarens arbetsuppgifter. Resultatet av
frekvensstudien redovisas i form av stapeldiagram. För varje enskild arbetsplats redovisas
arbetsledarens procentuella arbetsfördelning under respektive dag, i följd av detta redovisas
medelvärdet av arbetsledarens arbetsfördelning under de tre dagarna. I flertalet figurer saknar vissa
kategorier en stapel på grund av att arbetsledarens dag inte bestod av det arbetsmomentet.
Observationskategorierna för arbetsledarens arbetsdagar i figurerna redovisas i form av siffor(114), vad dessa siffror står för se tabell 5.1.
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Tabell 5.1 Visar arbetsledarens arbetsmoment vi har utgått från i frekvensstudien och vad de olika
observationskategorierna innebär.
1. Prata i telefon
2. Planering

3. Möte

4. Samordning/kommunikation med

5. Förflyttning av material på arbetsplats
6. Placera ut varor/ ta emot leverans
7. Problemlösning
8. Kommunikation med arbetsledning
9. Samordning/kommunikation med
underentreprenörer
10. Uppföljning av produktion
11. Kontorsarbete
12. Arbetssyssla

13. Öppning & stängning av bygget
14. Ärende

Innefattar alla samtal som förekommer under
arbetstid.
Innefattar all ledning och fördelning vad gäller
leverans,
underentreprenörer
och
egna
hantverkare. Till exempel planering av framtida
arbetsmoment.
Innefattar alla möten till exempel
byggstartmöte, uppföljningsmöte,
produktionsmöte, byggmöte, miljö samt
kvalitémöte.
Dirigering/omdirigering av arbetsuppgifter till
egna medarbetare samt styra upp arbetet ifall
något är oklart.
Innefattar all omplacering av material på
arbetsplatsen.
Fördelning av mottagna leveranser på
arbetsplatsen.
Lösning till ett problem som uppstår i
produktionen.
Diskussion, problemlösningar och allt annat
som berör produktionen.
Innefattar
alla
diskussioner
och
problemlösningar man på plats utför med
underentreprenörer.
Att man finns till hands och säkerställer att allt
flyter på.
Innefattar allt administrativt arbete som till
exempel E-post, tillbudsrapport och fakturor.
Innefattar saker som egentligen inte ingår i
arbetsledarens arbetsuppgifter som till exempel
att städa, bära och lyfta.
Arbetsledare uppgift att låsa upp och stänga
bygget varje dag.
Innebär att man lämnar arbetsplatsen för att
utföra något relaterat till produktionen.
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5.2.1 Arbetsplats 1
Följande del redovisar arbetsledarens procentuella arbetsfördelning under 3 dagar på arbetsplats 1.
Figur 5.5 visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen.
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Figur 5.2 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 1
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Figur 5.3 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 2
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Figur 5.4 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 3.
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Figur 5.5 Visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen av arbetsledares 1 samtliga arbetsdagar.
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5.2.2 Arbetsplats 2
Följande del redovisar arbetsledarens procentuella arbetsfördelning under 3 dagar på arbetsplats 2.
Figur 5.9 visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen.
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Figur 5.6 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 1.

25

23,8

20

%

17,7

15
10

12,7

11,8

9,5

8,7
5,6

3,4

5

4,0

3,4

7

8

2,6

0
1

2

3

4

5

6

9

10

13,3

13,51

11

12

13

Figur 5.7 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 2.
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Figur 5.8 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 3.
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Figur 5.9 Visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen av arbetsledare 2 samtliga arbetsdagar
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5.2.3 Arbetsplats 3
Följande del redovisar arbetsledarens procentuella arbetsfördelning under 3 dagar på arbetsplats 3.
Figur 5.13 visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen.
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Figur 5.10 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 1.
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Figur 5.11 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 2
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Figur 5.12 Visar den procentuella arbetsfördelningen under dag 3
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Figur 5.13 Visar medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen av arbetsledare 3 samtliga arbetsdagar
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5.2.4 Samtliga arbetsplatser
Följande figur redovisar medelvärdet av arbetsledarens procentuella arbetsfördelningen utifrån
den tidsbegränsade uppföljningen som har gjorts. Frekvensstudien sträckte sig över nio
arbetsdagar och syftet med denna figur är att visa medelvärdet av den procentuella
arbetsfördelningen över dessa nio dagar. Figuren visar att man kan konstatera att arbetsledare
rollen varierar väldigt mycket, vilket samtliga arbetsledare nämnde under intervjuerna. I tabell 5.1
kan man se vad de olika observationskategorierna innebär.
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Figur 5.14 Visar medelvärdet av samtliga arbetsdagar frekvensstudien har sträckt sig över det vill säga 9 dagar.
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5.3 Intervjuer
Den teoretiska referensramen i denna studie presenterar flera olika teorier om hur man som ledare
bidrar till att skapa en effektivare arbetsplats därmed har vi genomfört kvalitativa intervjuer för att
se vad arbetsledarna anser om sin arbetsledarsituation utifrån huvudämnena i den teoretiska
referensramen.
I detta avsnitt av studien presenteras resultat från de intervjuer som genomfördes med fyra
arbetsledare, verksamma på fyra olika arbetsplatser. Med tanke på att vi genomför kvalitativa
intervjuer ansåg vi att arbetsledare med minst tre års erfarenhet väljs för denna studie för att få ut
så mycket information som möjligt. För att respondenten skulle känna sig bekväm och kunna
prata fritt under intervjun utan att ständigt tänka på att hen spelas in görs de anonyma i denna
studie. Detta innebär att vi har döpt om respondenterna till
• Arbetsledare 1
• Arbetsledare 2
• Arbetsledare 3
• Arbetsledare 4
Under intervjuerna utvecklade respondenterna fritt sina tankar kring fenomen som Arbetsmiljö,
ledarskap, kommunikation och effektivisering.

5.3.1 Arbetsledare 1

Beskriv arbetsledarrollen

Arbetsledare 1 anser att alla nyexaminerade byggingenjörer ska påbörja sin karriär som
arbetsledare eftersom det är en väldigt viktig roll att utöva för att skapa förståelse för
byggbranschen. Hen anser att arbetsledarrollen ständigt utvecklas från projekt till projekt. Vilken
roll man har som arbetsledare på arbetsplatsen beror väldigt mycket på i vilket stadie man är i sin
arbetsledarkarriär. Som ny arbetsledare är det väldigt viktigt att spendera stor del av tiden ute i
byggproduktionen. Hen menar att det är ute i produktionen man lär sig som mest och om man
ska generalisera tiden, man ska vara ute i produktionen anser hen att 70% procent av ens
arbetsdag ska spenderas ute i byggproduktionen. Hen konstaterar samtidigt att man som erfaren
arbetsledare även då ska spendera tid ute i byggproduktionen. Men som ny arbetsledare är det
väldigt viktigt att vara ute i byggproduktionen så mycket som möjligt eftersom det är där man lär
sig.
Arbetsledare 1 beskriver rollen som arbetsuppgifterna för en arbetsledare varierar från dag till dag,
där ingen dag är den andra lik. Hen menar att man ständigt möter nya utmaningar vilket gör det
ganska svårt att noggrant planera sin nästkommande dag. I arbetsledarrollen ingår ansvar, ledning
av projekt och planering. Vid förfrågan om hur man blir en bra arbetsledare nämner han att det
handlar väldigt mycket om ens eget intresse, man måste ha intresse för själva byggprocessen.
Dessutom handlar det väldigt mycket om att man måste tycka det är kul med problemlösningar
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eftersom det ingår väldigt mycket i din roll som arbetsledare. Sen tillkommer det en del
egenskaper. Det är väldigt viktigt att ha god planeringsförmåga, vara engagerad, strukturerad, ha
god kommunikationsförmåga och slutligen vara tuff. Hen beskriver det som att man ska vara
ödmjuk men samtidigt bestämd annars äts man upp i branschen. Det som gör att man ständigt
blir bättre och utvecklas beror väldigt mycket på en själv. Det är upp till en själv att ta reda på
svaren på de problem man stöter på längs vägen som arbetsledare och med tiden utvecklar man
sin kompetens.
Ledarskap på arbetsplatsen

Arbetsledare 1 upplever att hens ledarskap ute i byggproduktion är bra, hen har kört samma stil
sen i början på hens karriär som arbetsledare och har aldrig fått några större problem med någon.
Enligt hen är den viktigaste faktorn i ledarskap att skapa involverande grupper. Hen strävar efter
att få alla involverande och delaktiga vad gäller egna medarbetare och underentreprenörer i
projektet. Det är väldigt viktigt att få alla att känna att de har ett inflytande och påverkan i
projektet, vilket hen anser sig vara väldigt bra på. Arbetsledare 1 anser att det är även viktigt att
vara lyhörd, hen hävdar att hens ledarskap bygger väldigt mycket på att lyssna och diskutera med
sina medarbetare. Dessutom nämner hen att man som ledare ständigt måste vara tillgänglig för
sina medarbetare.
Arbetsledare 1 anser att de ovannämnda faktorerna är bidragande faktorer till att skapa god
kommunikation och effektiv produktion på arbetsplatsen. På frågan om hen har några svagheter
påstår hen att hens svaghet i sitt ledarskap är att kunna stå på sig och tro på sig själv ibland. Hen
menar att hen ibland är för snäll och upplever att vissa utnyttjar det. Samtidigt påstår hen att det
är väldigt viktigt i sitt ledarskap att tro på sin kunnighet och framstå som kunnig framför sina
medarbetare eftersom att hen upplever att det gör att medarbetarna respekterar dig som ledare i
gruppen. Många medarbetare är rutinerade och kunniga och därför är det väldigt viktigt att som
arbetsledare visa vad du kan. Det är även lika viktigt att kunna ta egna beslut vilket hen anser att
hen är väldigt bra på däremot nämner hen att det var väldigt svårt i början eftersom man hade
brist på erfarenhet.
Arbetsmiljö på arbetsplatsen

Arbetsledare 1 är väldigt nöjd med sin arbetssituation på jobbet, hen trivs på jobbet för att
arbetsmiljön på arbetsplatsen är väldigt bra. Under sina år som arbetsledare känner hen
fortfarande stor arbetsglädje och motivation eftersom hen känner att hens arbete har betydelse.
Hen påstår att hens kollegor har en stor inverkan i den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen och
hen upplever att hen är väldigt nöjd med både kollegor och chefer eftersom det är väldigt enkelt
att kommunicera och fördela arbetet mellan varandra.
Arbetsbelastningen inom byggbranschen är väldigt tuff, det är en väldigt stressig arbetsmiljö med
mycket deadlines. Hen förklarar det på så sätt att det kommer perioder där det finns en del att
göra vilket innebär övertid, sen kommer det lugnare perioder och det som är allra svårast är att ta
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vara på de lite lugnare stunderna eftersom att man börjar ta sig an andra uppgifter och helt
plötsligt är den lugna perioden borta.
Arbetsledare 1 tror att det svåra i ens arbetsmiljö ligger i att kunna ta på sig rätt mängd
arbetsuppgifter, fördela ut det och lämna vidare ansvar så att man inte sitter på allt ansvar själv.
För att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare handlar det väldigt mycket om att skapa
god planering, få alla att känna sig involverande och involverande i arbetsmiljön. Som
arbetsledare är det väldigt viktigt att skapa en god stämning på arbetsplatsen så att alla känner
arbetsglädje och motivation när de kommer till jobbet. Om det bli surt och grinigt slutar
medarbetare bry sig och gör endast sitt jobb så fort som möjligt. Detta leder till att folk slutar
städa efter sig, skapar negativ stämning på arbetsplatsen, kvalitén på produkten blir sämre och
man får en ineffektiv produktion.
Arbetsledare 1 har aldrig upplevt större arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen och tror att alla är
nöjda med arbetssituationen. Han nämner dessutom att feedback är väldigt viktigt, han försöker
alltid ha en positiv attityd till medarbetarna, även när det går fel. Hen tycker att hen kan blir
bättre på det men försöker alltid tänka på det. Dessutom är det väldigt viktigt att motivera
gubbarna genom olika belöningar. På så sätt visar man att man uppskattar medarbetarna vilket
oftast leder till att man får samma svar tillbaka genom utförande av arbetsmoment. Det finns
olika sätt att motivera gubbarna men för att lyckas motivera dem är det väldigt viktigt att skapa
god relation med varje individ för att veta hur de fungerar och vad de är för individer. Det gäller
att hitta varje individs motivation. Dessutom kan man ibland delegera ansvar till medarbetarna
för att de ska känna ansvar vilket motiverar dem.
Kommunikation

Enligt arbetsledare 1 kan man inte skapa ett involverande ledarskap om man inte har god
kommunikation på arbetsplatsen. Hen anser att hen inte har några problem med att vara rak på
sak. Sen kan man kommunicera på olika sätt, hen menar att det är väldigt viktigt att vara ganska
ödmjuk och respektabel när man kommunicerar med medarbetare. Kommunikationen med
underentreprenörer är ganska byråkratisk, allt ska skrivas vilket hen upplever som en ganska
jobbig process eftersom man måste spendera tid på det vilket man kunde lagt till annat.
Arbetsledare 1 påstår att kommunikationen är otroligt viktigt och att den fungerar, ett bra betyg
på att kommunikationen fungerar är att man har god arbetsmiljö, att man trivs på jobbet, det
man säger händer på plats. När det inte fungerar på arbetsplatsen upplever arbetsledare 1 att det
är brist på kommunikation. Därmed är det väldigt viktigt att vara tydlig och rakt på sak.
Vad anser du kan effektiviseras i arbetsledarrollen?

Arbetsledare 1 tror väldigt mycket på att ny teknik kan effektivisera arbetsledarrollen. Hen menar
att man genom ny teknik kan samla alla lösningar och svar på problem och frågeställningar på ett
och samma ställe. Arbetsledare 1 tror väldigt mycket på att det hade underlättat för arbetsledare
på så sätt att telefonsamtalen hade minskat, mailandet hade minskat och kommunikationen/
samordningen med både underentreprenörer och egna medarbetare hade minskat på så sätt att
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man inte hade behövt vara på plats lika ofta. På frågan hur man kan göra detta säger hen genom
att låta alla involverade i projektet bära varsin Ipad där man samlar all information.
5.3.2 Arbetsledare 2

Beskriv arbetsledarrollen

Enligt arbetsledare 2 är rollen väldigt spännande och rolig eftersom arbetet varierar väldigt mycket
och hen beskriver det som att det inte finns vanliga arbetsdagar utan det varierar väldigt mycket
från dag till dag. Målet är att samordna och styra upp sitt moment så att det fungerar för alla
berörda vad gäller både underentreprenörer och egna medarbetare i den största möjliga
utsträckningen för att få rätt kvalité och hålla tidplanen. Arbetsledare 2 menar att man kan
beskriva rollen som platschefens förlängda arm. Hen beskriver sin uppgift som förman i
byggproduktionen som bevakar, följer, samordnar och kvalitetssäkrar produktionen.
Enligt arbetsledare 2 kan det bli ganska stressigt och krävande ibland eftersom att ens bitar på
bygget hör ihop med helheten och hamnar man efter i tidplanen drabbar det näst följande
moment. Enligt arbetsledare 2 är det väldigt viktigt att som arbetsledare vara ödmjuk, intresserad,
bra på att kommunicera och kunna lösa problem och inte ge upp för enkelt eftersom det ingår
väldigt mycket i rollen som arbetsledare. Hen nämner dessutom att som ny arbetsledare är det
väldigt viktigt att vara ödmjuk. Det handlar om att succesivt bygga upp en erfarenhetsbank som
man kan luta sig åt efter frågor. Har man inte svaret på vissa frågor så får man kolla upp det och
hela tiden svara på sina egna frågor, det är så arbetsledare 2 tror att man blir en bra arbetsledare.
Ledarskap på arbetsplatsen

Arbetsledare 2 upplever sitt ledarskap väldigt bra, hen har kört samma stil hela tiden och har
aldrig haft några problem med någon på rak arm. Samtidigt säger hen att vissa beslut man tar kan
göra vissa arg som till exempel att man tar ett beslut att en person ska utföra ett visst
arbetsmoment som man vet att han inte föredrar att göra, men det gäller att hålla i taktpinnen
och förklara vad som gäller för att lyckas nå det målet man strävar efter.
Arbetsledare 2 anser att som arbetsledare gäller det att vara tydlig, lyhörd, ha god
kommunikationsförmåga och vara tillgänglig för sina medarbetare. Nyckeln till framgång i sitt
ledarskap är att måla upp en bild på slutprodukten och visa gruppen hur man når slutprodukten
tillsammans. Det är väldigt viktigt att få egna medarbetare att känna sig involverande och
delaktiga. Ibland är det även viktigt att delegera visst ansvar för medarbetarna för att öka dess
motivation och få dem att känna att de har en påverkan. Arbetsledare 2 nämner att det även är
viktigt att få underentreprenör att känna att de tillhör laget för att få alla att sträva mot samma
mål.
För att man ska nå detta tror arbetsledare 2 väldigt mycket på att man ska ha den ödmjuka snälla
framtoningen men samtidigt är det väldigt svårt att hitta en fin balansgång eftersom om man är
för snäll blir man utnyttjad.
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Arbetsmiljö på arbetsplatsen

Arbetsledare 2 anser att hens arbetssituation på jobbet är väldigt bra, hen trivs väldigt bra på
jobbet eftersom att arbetsmiljön är bra. Hen tycker att både kollegor och chefer är väldigt
stöttande och under hans 8 år i branschen har hen aldrig känt något annat.
Arbetsledare 2 beskriver arbetsmiljön som att man har stressiga och minde stressiga perioder i ett
projekt men konsanterar att ifall man har en balanserad tidplan som är kopplad till verkligheten
och inte för orealistisk är det hanterbart om du har rätt stöd omkring dig. Det finns perioder där
det är lugnare och det finns perioder då det är mer hektiskt. Hen nämner att det finns perioder
där hen har fått jobba över men ser inga större problem i det.
På frågan hur hen skapar god arbetsmiljö på arbetsplatsen för både egna medarbetare och
underentreprenörer säger hen att det finns flera olika sätt att göra detta på. Hen strävar efter att
skapa god arbetsglädje och välfungerande samarbete i gruppen. Det handlar väldigt mycket om
att skapa gemenskap i gruppen. Hen tycker att feedback är väldigt viktigt. Hen anser att man ska
vara konsekvent där och ge det både när det är bra och ta fram det som är dåligt. Det gäller att
vara taktiskt där, om man tycker att något har sköts dåligt så ska man inte vänta med det utan
konfrontera individen direkt. Arbetsledare 2 har använt samma strategier hela tiden och menar att
medarbetarna uppskattar oftast ärlighet och det har aldrig blivit några större problem av det.
Dessutom är det väldigt viktigt att visa uppskattning till sina medarbetare. Man kan göra detta
genom belöningar i form av exempelvis gemensam frukost en gång i månaden. Arbetsledare 2
anser att det lilla skapar en väldigt god stämning på arbetsplatsen vilket motiverar medarbetarna.
Kommunikation
Enligt arbetsledare 2 upplever hen att hens kommunikation till medarbetarna är väldigt bra. Hen
nämner att hen är väldig tydlig och väldigt rakt på sak och har inga problem med att konfrontera
medarbetare. Hen nämner att kommunikationen var väldigt svårt i början eftersom man inte var
så kunnig och inte så säker på den information man förmedla men med erfarenhet har det blivit
mycket enklare. Hen upplever att hen blir hörd bland kollegor och att man har respektabla
dialoger med varandra. Anledningen till att kommunikationen fungerar så bra tror arbetsledare 2
beror på att man ständigt har olika möten som berör produktionen delvis med ledningen, bland
kollegorna och med egna medarbetare och underentreprenörer.
Vad anser du kan effektiviseras i arbetsledarrollen?

Enligt arbetsledare 2 är telefonen ett upprepande störande moment dagligen för arbetsledare. Det
är väldigt viktigt att låta bli att telefonen styr så mycket som jag upplever att den gör för många,
även mig själv. När man tillexempel har möte eller går genom någonting så är det viktigt att lägga
från sig telefonen. Många arbetsledare gör inte det och det blir att man får göra två saker
samtidigt.
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5.3.3 Arbetsledare 3

Beskriv arbetsledarrollen

Arbetsledare 3 börjar intervjun med att säga att det inte finns några vanliga arbetsdagar utan
dagarna varierar från dag till dag och ingen dag är sig likt. Hur dagarna ser ut beror till stor del på
om du jobbar med egna medarbetare eller med underentreprenörer.
Arbetsledare 3 anser att det är väldigt nyttigt att jobba med egna medarbetare eftersom man får en
bättre förståelse för material, planering och resursplanering. Dessutom påstår hen att det ingår
väldigt mycket problemlösning i rollen, mycket bollande idéer mellan samtliga medarbetare för
att tillslut komma fram till en lösning. Som ny arbetsledare tycker hen det är väldigt viktigt att
spendera tid ute i produktionen så mycket som möjligt och dessutom hålla koll på tidplanen hela
tiden det vill säga att man försöker jobba med den så mycket som möjligt, för att med tiden lär
man sig att det som händer om två månader avgör vad jag bör göra nästa vecka.
På frågan hur man blir en duktig arbetsledare anser arbetsledare 3 att det är väldigt mycket upp
till en själv. I början gäller det att försöka vara ute så mycket som möjligt för det är där frågorna
dyker upp och det gäller att vara flitig och själv kunna hitta svaren på frågorna både från
medarbetare, kollegor och ens chef. I jobbet ingår väldigt mycket planering och fördelning av
jobb så det gäller att ha en god planeringsförmåga och kunna delegera arbetsmoment mellan
medarbetarna.
Ledarskap på arbetsplatsen

Arbetsledare 3 tycker att det är bra att alltid veta sina styrkor och svagheter och det viktiga är att
alltid sträva efter att förbättra dem. Själv upplever hen inte att hen har några svaga i sidor i sin roll
som arbetsledare 3. Hen anser att man ständigt är i konflikt på olika grad eftersom att folk som
jobbat länge i branschen är stolta i sitt arbete och därmed blir det lätt att trampa folk på tårna,
därför är det väldigt viktigt att som ledare vara ödmjuk. Som ny arbetsledare i byggbranschen är
det extra viktigt att vara ödmjuk eftersom du oftast bemöter väldigt kunniga och erfarna
individer. Enligt arbetsledare 3 är resultatet av att inte vara ödmjuk som arbetsledare till att man
lätt hamnar på kanten och att man tappar medarbetarnas respekt.
Arbetsledare känner ingen press när hen tar beslut idag, hen vet vad han pratar om och kan
därmed vara lite mer bestämd i sin ton än hen kunde vara i början som ny arbetsledare eftersom
att hen nu besitter tillräckligt med erfarenhet. Hen menar att ledarskapet utvecklas i takt med
erfarenhet. Som ledare är det väldigt viktigt att vara tydlig eftersom att om man inte är tillräckligt
tydlig finns det risk för att medarbetarna tar egna initiativ och beslut vilket kan medföra risk för
att det inte blir som man tänkt sig. Dessutom anser hen att det är väldigt viktigt att man inte ska
bli för personlig med medarbetare eftersom att risken för att man börjar favorisera blir hög.
Däremot är det väldigt viktigt att alltid ha en positiv attityd och visa att du är tillgänglig för dina
medarbetare. Som ny arbetsledare är detta extra viktigt eftersom att man lär sig väldigt mycket av
medarbetarna därmed är det viktigt att visa att du vill lära dig och att du finns till hands.
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Arbetsledare 3 upplever sitt ledarskap väldigt bra. Hen har kört efter samma rutiner hela tiden
och aldrig haft större problem, han nämner att det kan hända att man hamnar i konflikter för att
någon inte är nöjd, men vid sådana situationer försöker hen alltid hitta bästa möjliga lösning för
både parterna.
Arbetsmiljö på arbetsplatsen

Arbetsledare 3 är väldigt nöjd med sin arbetssituation, efter 5 år i branschen känner hen sig
fortfarande motiverad och tycker det är kul på jobbet och till stor del på grund av att arbetsmiljön
på arbetsplatsen är bra. Hen anser att arbetsmiljön är väldigt viktigt och tycker samtidigt att det är
väldigt intressant hur individer agerar kring det. Hen menar att på papper är det väldigt viktigt
för allihop när det kommer till arbetsmiljön men i verkligen är det inte lika viktigt tydligen
eftersom att man ibland märker att folk till exempel inte städar efter sig eller att det är lätt hänt
att folk inte bär sin hjälm på arbetsplatsen.
För att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen för medarbetarna är det väldigt viktigt att som
grupp jobba in arbetsmiljön på bästa möjliga vis, det handlar om att skapa en involverande grupp
som tillsammans når de mål man vill. Det skapar gemenskap och god kommunikation i gruppen
vilket oftast leder till god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Dessutom anser hen att det är väldigt
viktigt att tänka på hur man bemöter folk, är man negativ skapar det en negativ stämning vilket
oftast leder till att folk enbart gör sitt jobb utan att exempelvis städa efter sig utan det är väldigt
viktigt att bemöta både egna medarbetare och underentreprenörer med en positiv attityd. På
frågan om det blir mycket övertid på arbetsplatsen svarar hen att hen inte upplever så mycket
övertidsarbete, det kan hända ibland men inget hen har större problem med.
Enligt arbetsledare 3 skapar man god arbetsmiljö även genom att motivera individer. Man kan
göra det på olika sätt, arbetsledare 3 tycker det är väldigt viktigt att ge feedback eftersom det visar
att man uppskattar sina medarbetare. Dessutom brukar hen använda sig av belöningar, hen anser
att det är viktigt att visa uppskattning när de har gjort ett bra jobb.
Kommunikation

Enligt arbetsledare 3 är kommunikation a och o. Man kan aldrig vara tydlig nog i en diskussion,
hen upplever att hen är väldigt rak på sak och försöker alltid vara så tydlig som möjligt. Hen anser
att kommunikationen mellan kollegor är väldigt bra, man blir hörd samtidigt som man lyssnar på
varandra. Dessutom kommer man väldigt bra överens.
Enligt arbetsledare 3 är kommunikationen grunden till att lyckas göra ett bra jobb, utan en tydlig
och bra kommunikation mellan varandra är risken för att arbetet inte görs rätt väldigt hög.
Vad anser du kan effektiviseras i arbetsledarrollen?

Enligt arbetsledare 3 är skolan väldigt dålig på att lära ut när det kommer till inblickar i
arbetsledarrollen, man får en gedigen utbildning i materiallära, cad, konstruktion och matte. Men
det ingår inte så mycket utbildning inom ledarskap som till exempel hur man agerar med
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människor, hur man agerar som ledare osv, hen menar att det är obefintligt i princip. Man har att
göra med så många olika individer med olika bakgrunder och rutiner att det hade vart oerhört
viktigt att man redan i skolan i utbildningen har mer kommunikation och ledarskaps kurser.
5.3.4 Arbetsledare 4

Beskriv arbetsledarrollen

Arbetsledare 4 börjar intervjun med att säga att dagarna ser väldigt olika ut från dag till dag. Ett
arbetsmoment som dyker upp väldigt ofta är att man på morgonen ska besvara väldigt mycket
frågor och ofta sker beställningarna på morgonen, annars upplever han rollen väldigt varierande.
Arbetsledare 4 tycker att planering är en viktig punkt där man hela tiden måste planera. Om man
gör en dålig planering kan det innebära att medarbete står stilla och hela produktionen kan
försenas dock menar hen att det ibland går att lösa på något vis där man gör något annat under
tiden så att man hela tiden försöker ligga i fas.
För att bli en bra arbetsledare anser hen att erfarenhet spelar stor roll. Hen menar att som ny
arbetsledare är det väldigt svårt att planera, ge direktiv, fördela arbetet eller lösa problem eftersom
man inte är tillräcklig erfaren. Därför är det väldigt viktigt att i början försöka lära sig så mycket
som möjligt genom att försöka följa upp produktionen så mycket som möjligt och försöka svara
på sina egna frågor med hjälp av kollegor och medarbetare. När man besitter någorlunda
erfarenhet blir det enklare eftersom att som erfaren kan man se vad som sker längre fram samt
kunna planera efter det.
Att stup i kvarten bli avbruten av alla medarbetare samt telefonsamtal kan hen tycka är jobbigt
vilket gör att han ibland måste ändra om sin egen agenda för dagen, detta medför att det kan bli
mycket att ta igen i visa stunder.
Ledarskap på arbetsplatsen

Arbetsledare 4 anser att sitt ledarskap fungerar bra, men det är viktigt att arbeta med sina
svagheter. Hen själv är väl medveten om sin största svaghet, snällhet. Hen tycker man ska vara
förbered när man ska prata, att man vet vad man pratar om och trycker på viktiga punkter så att
medarbetarna tänker extra på det. Hen själv anser att det kan bli jobbigt ibland att kommunicera
med utländska underentreprenörer speciellt med de som inte kan engelska. Annars ser hen ingen
större skillnad på att leda mellan egen personal och underentreprenörer.
Arbetsmiljö på arbetsplatsen

Arbetsledare 4 tycker att arbetsmiljön är bra, hen trivs väldigt mycket på jobbet och efter 17 år
som arbetsledare känner hen fortfarande arbetsglädje och motivation när han kommer till jobbet.
Hen upplever att det ibland kan bli stressiga perioder men ser inga större problem med det, utan
det är sådant man får ta. Relationen mellan kollegorna tycker hen är väldigt bra, hen anser att
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kommunikationen emellan är bra och man kan bolla med idéer sinsemellan vilket är nästan ett
måste, enligt honom.
Enligt arbetsledare 4 har arbetsbelastningen på de senaste tio åren förändrats väldigt mycket till
det bättre. Han förklarar med ett exempel där hen berättar att förr i tiden bar man upp tunga
saker flera våningar idag använder man sig av en kran vilket hen ser väldigt positivt.
Hen tycker det är viktigt att visa uppskattning till sina medarbetare. Hen tycker det är väldigt
viktigt med feedback. Man ska alltid ge positiv feedback till medarbetarna. Hen beskriver det som
att om man endast ger kritik när någon utför något dåligt och inte ger positiv feedback när de
utför bra saker blir inte medarbetarna lika motiverade att utföra arbetsmomenten.
Är det nya unga killar som gör ett bra jobb är det extra viktigt att tala om det, för de har inte lika
mycket erfarenhet och är inte lika självsäkra på sig själva. Sen är det viktigt att visa uppskattning
med till exempel en fin frukost eller fika med jämna mellan rum. Han säger att gemenskap är
också viktigt, att man inte lämnar två medarbetare uppe på taket helt själva och inte besöker dem
utan man går upp där med jämna mellan rum och visar att man finns tillgänglig.
Kommunikation

Kommunikationen tycker hen funkar bra, hen försöker alltid hålla det på en jämn nivå det vill
säga att hen inte ska ses som hen bestämmer på något vis utan att man alltid samarbetar på bästa
möjliga sätt.
Vad anser du kan effektiviserar i arbetsledarrollen?

Arbetsledare 4 har svårt att se i vilka arbetsmoment i arbetsledarrollen man kan effektivisera utan
upplever att det är bra som det är nu.
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6 Analys
I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring studien. En sammankoppling av de befintliga
teorierna som har redovisats i kapitel 3 med vår insamlade empiri kommer att ske.
Med tanke på att byggbranschen är så pass komplex, finns det många olika delar i byggprocessen
som kan förbättras eller försöka effektivisera olika delar som till exempel ett delmoment eller en
yrkesrolls sätt att arbeta, i vårt fall försöka identifiera olika delmoment inom arbetsledarrollen
som kan förbättras. Problemet med att försöka förbättra vissa delmoment inom byggbranschen
kan uppfattas vara väldigt jobbigt för vissa som har tillhört branschen i flera år, eftersom att alla är
vana vid att arbeta på ett visst sätt, och så länge det går bra tror vi inte någon förändrar sitt sätt att
arbeta, däremot kommer denna studie i slutsatsen ge förslag till olika delmoment som kan
förbättra en arbetsledares sätt att arbeta. Vi tror att detta kan underlätta för många arbetsledare,
eftersom att alla arbetsledare var eniga om rollen ibland upplevs som väldigt stressig och krävande.
Arbetsledare 2 beskrev det som att ens bitar på bygget hör ihop med helheten och hamnar man
efter i tidplanen, drabbar det näst följande moment, därmed tror vi att ett effektivare arbete hade
underlättat väldigt mycket för arbetsledarrollen.
Resultatet av frekvensstudien visade bland annat, att man kan konstatera att arbetsledarens
arbetsdagar varierar från dag till dag, resultatet kompletterades även vid de kvalitativa intervjuerna
där arbetsledarna var enade om att yrkesrollens dagar varierar från dag till dag, och ingen dag är
den andra lik. Vid utförande av den tidsbegränsade uppföljningen av arbetsledare, verksamma på
tre olika arbetsplatser var projekteten i olika skeden i produktionsfasen ändå finner vi
arbetsmoment som upprepas dagligen även om arbetsledaren befinner sig i olika skeden i
produktionsfasen och storleken på projekten varierar.
Resultatet av enkätstudien visade att samtliga arbetsledare som besvarade enkätstudien (20
stycken) trivs väldigt bra med sin arbetssituation och var väldigt nöjda i helhet med rollen som
arbetsledare. Samtliga informanter som deltog i den kvalitativa intervjun var väldig nöjda med sin
arbetssituation eftersom att arbetsmiljön på arbetsplatsen är väldigt bra. Alla fyra arbetsledare
påstod att hög arbetsbelastning förekommer med jämna mellanrum. Arbetsledare 2 och
arbetsledare 3 beskrev det som att det kommer perioder där det blir ganska stressigt på
arbetsplatsen och en del övertid kan förekomma, samtidigt som det ibland finns lugnare perioder.
Samtliga arbetsledare hade inga problem med detta. Dock visade frekvensstudien att de flesta av
arbetsledarens arbetsdagar leder oftast till 20 till 30 minuter övertid. Figurerna motsvarar en
arbetsledares arbetsdag. 100 % motsvarar alltså 8 timmar dock visade sig de flesta figurerna
överstiga 100 % vilket betyder övertid för arbetsledaren. Detta beror nog på det sista
delmomentet en arbetsledare har innan hen lämnar jobbet, vilket är stängning av arbetsplats. Den
procentuella arbetsfördelningen för respektive dag visade att stängning av arbetsplatsen varierar
från 2,6 till 6,6 % (Se 5.2.1 – 5.2.3). Detta motsvarar 12,48 till 31,68 minuter. Antalet minuter
det tog berodde väldigt mycket på hur stort projektet är, vilken fas den befinner sig i och antalet
arbetsledare som utför detta arbetsmoment tillsammans. Detta kan man se genom att se
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medelvärdet av den procentuella arbetsfördelningen på arbetsplats 3 där detta arbetsmoment
utgör 6,17 % vilket motsvarar 29,6 minuter. Samtidigt visar figur 5.2.4 att medelvärdet av
arbetsledarens arbetsfördelning av samtliga dagar i detta moment som denna studie har sträckt sig
över, utgöra 4,75 % av arbetsledarens arbetsdag. Detta motsvarar 22,8 minuter av arbetsledarens
dag. Detta anser vi är väldigt negativt eftersom att det är värdefull tid som kunde spenderats mer
åt något värdefullt.
I den teoretiska referensramen beskrivs olika metoder att nyttja som ledare för att skapa en god
arbetsmiljö på arbetsplatsen (Se 3.2.5). En grundläggande faktor till detta är att agera konstruktivt
ledarskap. Vid utförande av vår frekvensstudie upplevde vi att fallet var så, för samtliga
arbetsledare. Arbetsledarna var väldigt tydliga med att förutsättningar för att skapa en god
arbetsmiljö grundas på att skapa involverande grupper, det är viktigt att få alla att känna sig
delaktiga och skapa god gemenskap, eftersom att arbetsmiljön på arbetsplatsen blir bättre.
Samtidigt var alla eniga om att de strävar efter att vara tillgängliga väldigt mycket för arbetare,
arbetsledare och underentreprenör. Frekvensstudien visade att medelvärdet av arbetsledarens
uppföljning av produktionen utgjorde cirka 18,75% av arbetsledarens dag. Detta motsvarar 90
minuter om dagen. Vi anser att detta är väldigt bra eftersom att det visar att man finns tillgänglig
för medarbetarna och enligt teorin i denna studie är detta en grundläggande faktor till att skapa
en god arbetsmiljö.
En annan grundläggande faktor för att skapa en god arbetsmiljö är att skapa ett positivt
arbetsklimat, alla arbetsledare var eniga om att de påstod sig hantera det väldigt bra. Enligt
arbetsledare 1 är kommunikation en förutsättning för att skapa god arbetsmiljö på arbetsplatsen,
hen påstår att det är väldigt viktigt att vara tydlig och självsäker för att skapa god arbetsmiljö på
arbetsplatsen vilket vi upplevde på arbetsplatserna. Samtliga arbetsledare var väldigt tydliga med
att det är viktigt att bemöta alla med en positiv attityd. Vi anser att detta påstående är väldigt
viktigt för arbetsmiljön eftersom att bemöter man individer med negativ attityd skapar det
automatisk negativ stämning på arbetsplatsen vilket även arbetsledare höll med om. Arbetsledare
3 påstod att en negativ stämning på arbetsplatsen gör att hantverkare endast gör sitt arbete och
lämnar så fort som möjligt vilket innebär att de till exempel slutar städa efter sig.
Frekvensstudien visade att arbetssyssla i form av städning ibland ingår i arbetsledaren vardag,
arbetsutförandet ingår egentligen inte i deras roll. I frekvensstudien har vi redovisat arbetssyssla
som en observationskategori vilket bland annat står för städning. Medelvärdet av denna
observationskategori för samtliga dagar visa sig utgöra 16,38% av arbetsledarens dag (Se figur
5.2.4). Detta motsvarar cirka 79 minuter av arbetsledarens dag som inte är värdeskapande för
projektet. Vi upplevde aldrig brist i arbetsledarens ledarskap, alla hade en väldigt positiv attityd
däremot tror vi att städningen beror på dominoeffekt på arbetsplatsen. Med detta menar vi att
när någon lämnar efter sig påverkar det resterande och helt plötslig har flera stycken lämnat städ
efter sig därför anser vi att det är väldigt viktigt att ofta påminna både egna medarbetare och
underentreprenörer om att städa efter sig så att arbetsledaren kan spendera den tiden åt något mer
värdeskapande.
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Samtidigt är observationskategorin förflyttning inom arbetsplats ett moment som då och då
dyker upp på arbetsplatsen vilket ibland kan vara oundviklig eftersom att ytan på arbetsplatsen
ibland kan bli så liten att man är tvungen att förflytta saker och ting, för att få plats med
resterande leveranser som dyker upp. Frekvensstudien visade att medelvärdet av samtliga dagar
utgjorde 4,28 % av arbetsledarens dag(Se figur 5.2.4). Detta motsvarar cirka 20 minuter av
arbetsledarens dag. Detta ser vi som brist på planering eftersom om man hade ägnat lite mer tid åt
planeringen så hade man sluppit förflytta saker på arbetsplatsen vilket är ännu ett icke
värdeskapande arbetsmoment för projektet. Samtidigt kan man inte påstå att det är brist på
arbetsledarens planeringsförmåga, vid intervjuerna ansåg samtliga arbetsledare att de har en
väldigt god planeringsförmåga vilket vi även tror på, med tanke på att samtliga arbetsledare har
lång erfarenhet från byggbranschen. Detta beror nog mer på att arbetsledaren är påverkad av
tidsbrist än att sitta planera ett sådant moment. Vi upplevde flera gånger under frekvensstudien
att arbetsledaren vid utförande av vissa viktiga arbetsmoment helt plötsligt blev störd.
I frekvensstudien visade det sig att samtliga arbetsledare hade även kategorin problemlösning som
samband, medelvärdet av arbetsledarnas alla arbetsdagar visade sig utgöra 6,12 % av
arbetsledarens dag (Se figur 5.2.4). Detta motsvarar cirka 30 minuter av arbetsledarens dag. Det
är ett moment som är värdeskapande för projektet däremot upplevdes den ibland som störande
moment eftersom observationskategorin kunde dyka upp när som. Dessutom upplevdes telefonen
även som ett störande moment. Den visade sig utgöra en stor del av arbetsledarens vardag. Den
tidsbegränsade uppföljningen visade att en arbetsledare spenderar mellan cirka 22 till 61 minuter
på att prata i telefon, i snitt är det cirka 40 minuter om dagen. Under intervjuerna påstod
arbetsledarna att de anser att det är ett väldigt störande moment eftersom att den ibland störde
under deras utförande av andra arbetsmoment, vilket resulterade i att de får göra två saker
samtidigt. Man märkte att det ibland kunde ringa under diskussioner angående projektet, vilket
är väldig negativt eftersom att arbetsledaren kan tappa bort sig i en god ide.
En annan grundläggande faktor för att skapa god arbetsmiljö är att motivera individer. Alla
arbetsledarna hade två grundläggande faktorer för att motivera både medarbetare och
underentreprenörer. Många använde belöningar och feedback som ett verktyg. Alla var eniga om
att feedback är väldigt viktigt för att visa sin uppskattning, samtidigt påstod arbetsledare 2 att det
är även lika viktigt att ge feedback när något är dåligt.
Ett gott ledarskap är en förutsättning för att skapa en effektiv produktion, det är ledarens roll som
avgör på vilken nivå medarbetarna presterar och alla arbetsledare var eniga om att de upplever att
de har ett gott ledarskap. Vi insåg att alla arbetsledare har sitt sätt att leda gruppen. Vad som är
rätt och fel i individens ledarskap anser vi inte går att avgöra eftersom att det är svårt att avgöra
vad gott ledarskap är, alla leder på sitt sätt och man måste ofta anpassa sitt ledarskap beroende på
vad för individer man har att göra med vilket även arbetsledare 3 bekräftade. I den teoretiska
referensramen beskriver man att ledarkompetens är uppdelat i tre kategorier, dessa är kunskap,
erfarenhet och den egna personen. Alla arbetsledare var eniga om att deras erfarenhet inom
byggbranschen har gett dem bättre ledarskap eftersom att de vet vad de pratar om vilket gör att
medarbetarna respekterar dem på ett annat sätt dessutom var alla eniga om att det är väldig viktigt
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i ledarskap att agera ödmjukt men samtidigt är det viktigt att inte vara för ödmjuk eftersom att
många kan börja utnyttja det. Majoriteten av arbetsledare vi intervjuade upplevde att deras
svaghet är att de ibland är för snälla vilket leder till att folk utnyttjar det.
Kommunikation är en väldigt viktig punkt inom byggbranschen, alla arbetsledare upplevde att de
hade inga problem att vara rak på sak och konfrontera medarbetarna. Under rubriken
kommunikation i kapitel 3.1.2 skriver vi om teorier grundade på fyra olika kategorier där vi anser
att de kategorierna stämmer väl med undersökningen och att man ska ha dem i baktanke var man
än jobbar eller ska börja arbeta. Dock ska man alltid tänka att detta bara är teorier och allt inte
fungerar riktigt så i verklighet. Även under intervjuerna var inte alla överens om detta där en
svarade att han tycker man ska hålla lite distans och inte få för bra relation mellan medarbetare
för då kan det lätt bli hänt att man börjar favorisera medarbetare vilket kan leda till avundsjuka
hos andra medarbetare. Men vi kan konstatera genom teorierna samt intervjuerna att
kommunikation är bland den viktigaste faktorn för ledarskapet ska fungera på bästa sätt. Dock
tyckte arbetsledare 3 att skolan kunde introducerat det här med kommunikation mer eftersom det
är så extremt viktigt ute i produktionen, man arbetar trots allt inte bara med svenska medarbetare
utan med folk från hela världen och alla har egna bakgrunder och olika tänk.
Kommunikation i frekvensstudien finns med i olika observationskategorier, bland annat
samordning/kommunikation med både underentreprenörer och egna medarbetare.
Frekvensstudien visade att dessa två arbetsmoment dyker ständigt upp. Det är inget man kan
bortse från, dock kunde detta innebär att arbetsledaren var tvungen att gå ut på bygget under ett
annat arbetsmoment för att låsa upp för underentreprenör eftersom att de inte hade tillgång till
vissa nycklar. På arbetsplats 2 ingick det väldigt mycket kontorsarbete (Se figur 5.2.1) Vid
förfrågan om varför det är så på arbetsplats 1 till skillnad från de andra var på grund av att man
mailar varandra om ett problem som behöver lösas istället för att ta det genom telefon eller ett
möte.
Att utföra en tidsbegränsad uppföljning på en individ är i stort sett mer eller mindre jobbigt för
alla individer. Att ständigt känna sig iakttagen av en individ kan kännas väldigt påfrestande, samt
stressigt, därmed har vi inför varje påbörjad frekvensstudie förklarat för den iakttagna vad denna
studie handlar om och går ut på. Detta resulterade i att alla arbetsledare vi iakttog, blev väldigt
engagerade, samarbetsvilliga och tillmötesgående. I slutet av varje projekt vi deltog i avslutade
arbetsledaren med att säga efter förfrågan av oss att det inte på något sätt påverkade dem eller
deras arbetsinsats. Vi anser att validiteten i denna studie är relativt hög eftersom vi har använt oss
av flera olika metoder för att samla in empiri till vår undersökning.
Däremot anser vi att reliabiliteten i vissa metoder som har nyttjas i denna studie inte är så hög. I
frekvensstudien har vi studerat tre arbetsledare under en tidsbegränsad period.( fyra dagar med
respektive arbetsledare) Arbetsledarna som har observerats är verksamma på tre olika arbetsplatser
där arbetsplatsen befinner sig i olika skeden i produktionsfasen. Med tanke på att frekvensstudien
sträcker sig under en tidsbegränsad period anser vi att studien inte kan tillskriva lika stor
tillförlighet än om man hade genomfört den under en längre period som till exempel under hela
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produktionsfasen. Samtidigt anser vi att uppföljningen av tre arbetsledare som befinner sig i olika
skeden i produktionsfasen ökar representativiteten.
När det gäller intervjuerna anser vi att vi få en bred belysning på ämnet i fråga. Med tanke på att
vi intervjua arbetsledare med minst tre års erfarenhet anser vi att källan är trovärdig. Däremot
kunde man ha ökat tillförligheten genom att intervjua flera representanter.
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7 Slutsats
Vi har i denna studie haft som mål att försöka hitta förbättringsområden samt effektivisera
arbetsledarrollen. I följande kapitel redovisas de identifierade förbättringsområden samt förslag till
en effektivare arbetsledare.
Frekvensstudiens resultat visade att många arbetssysslor en arbetsledare utför tog alldeles för lång
tid samtidigt som det inte var värdeskapande arbete för projektet. Våra resultat visar att många
minuter går åt öppning & stängning av varje projekt. Dessutom visade frekvensstudien att
kategorin arbetssyssla dyker upp med jämna mellanrum vilket innebär att medarbetarna inte
städar upp efter sig. Därmed blir det arbetsledarens uppgift att städa, en uppgift som inte är
värdeskapande för projektet. Studien visade även att kategorin problemlösning är ett
arbetsmoment som dyker upp där förflyttning av material inom arbetsplats är ett problem på
grund av brist på arbetsyta vilket inte är värdeskapande för projektet.
Vi ser även tydligt i våra resultat att telefonen är ett störande moment i många fall där
arbetsledaren får avbryta viktiga moment på grund av telefonen som ringer. Alla tycker likadant
när man pratar om arbetsmiljö, extremt viktigt. Men vi såg själva, och i intervjuerna sa man att
många bryter mot reglerna vilket gör att arbetsledarna måste jaga sina medarbetare för att få dem
att följa reglerna vilket i sin tur leder till irritation. Detta ser vi som en negativ synpunkt eftersom
att arbetsmoralen minskar samt skapar dålig stämning mellan medarbetarna.

7.1 Förslag till förbättring
Feedback är en viktig punkt för medarbetarnas arbetsmoral. Vi tycker att man kan förbättra
denna process. Under intervjuerna ansåg majoriteten vara duktig på att ge positiv feedback till
medarbetarna men om man påpekar detta till alla arbetsledare och lär av varandra tror vi att
motivationen ökar hos medarbetare vilket ökar effektiviteten. Telefonen ser många arbetsledare
som ett störande objekt, men det är ett måste i många fall. Men under möten borde man
koncentrera sig på vad som presenteras och alla borde stänga av telefonen för att inte tappa fokus
från möten.
Alla är överens om att kommunikation är bland den viktigaste spelpjäsen för att komma långt i
yrket. Dock behövs lärdom när det kommer till kommunikation, implementering av detta borde
börja redan i skolan. Man får en gedigen utbildning i skolan men när det kommer till
kommunikation får man inte någon ordentlig kommunikations kurs som kan hjälpa dig på traven
ute i arbetslivet. Många på arbetsplatsen är skeptiska mot digitaliseringen och tror inte riktigt att
det kommer fungera. Men digitalisering håller på att erövra allt och det är ett faktum, så även i
byggbranschen kommer för eller senare digitaliseringen att öka. Detta kommer gynna
effektiviteten eftersom många saker kommer man kunna göra genom till exempel en Ipad. Skulle
man välja att till exempel digitalisera låsen på arbetsplatsen skulle man spara ihop många timmar
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under en längre period vilket vi märkte under vår frekvensstudie. Ledarskapet är det viktigaste för
att få en organisation att arbeta på bästa sätt. Alla är vi olika och vi alla leder på olika sätt, man
ska hitta sin egna ledare inom sig och utveckla den. Även här ansåg respondenterna att skolan inte
gav tillräckligt med kunskap inom ledarskap och även företagen själva borde utföra fler ledarskaps
kurser.

7.2 Fortsatta studier
Vi anser att man kan använda detta arbete som grund till vidare forskning. Det hade vart
intressant att utföra en liknande studie på platschefer i byggbranschen. Dessutom hade det vart
intressant att utföra en liknande studie fast under en längre period.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga A – Enkätstudie frågor
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9.2 Bilaga B – Intervju frågor

1. Beskriv arbetsledarrollen
2. Ledarskap på arbetsplatsen
2.1 Vad anser du om ditt ledarskap?
2.2 Vad är dina styrkor och svagheter i ditt ledarskap?
2.3 Vad använder du för metoder för att få med dig medarbetarna?
3. Arbetsmiljön på arbetsplatsen
3.1 Är du nöjd med din arbetssituation?
3.2 Vilka metoder använder du för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen?
4. Kommunikation
5. Vad anser du kan effektiviseras i arbetsledarrollen?
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