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Sammanfattning
En förändring som har pågått i byggbranschen de senaste årtiondena är en ständig utveckling av
nya tekniker och metoder, vilket har lett till att produktionen har effektiviserats samt krav och
bestämmelser har ökat i omfattning. Detta har medfört att byggtider har förkortats, samtidigt som
kraven på produktionen blir allt högre, vilket i sin tur har lett till en mer stressad tillvaro för
produktionschefer då det är deras uppgift att leda och styra produktionen framåt.
Författarnas syfte med rapporten är att undersöka yrket produktionschef, lokalisera eventuella
problem en produktionschef kan ställas inför och hur problemen kan undvikas eller lösas samt att
därefter hitta potentiella förbättringsmöjligheter. Målet är sedan att göra en undersökning om hur
produktionschefer arbetar och presentera potentiella förbättringsmöjligheter för yrket som i sin tur
kan leda till en mer fungerande och attraktiv arbetsroll för kommande generationer.
Under inledningsfasen i projektet valde författarna att undersöka ämnet med förankring i litterära
studier för att bredda kunskapen i området. Därefter utformades intervjufrågor i en
semistrukturerad form för kommande intervjuer. För att stärka rapportens validitet och reliabilitet
ansåg författarna att många intervjuer skulle hållas, då rapportens innehåll huvudsakligen bygger
på fakta och information från intervjuer med personer verksamma i området. Genom att
sammanfatta samtliga intervjuer och därefter skicka tillbaka sammanfattningarna till de berörda
personerna för godkännande av materialet, ökar rapportens tillförlitlighet och kvalitet.
De problem som framkom i de litterära studierna bekräftades även av respondenterna vid
intervjuerna. Samtidigt var attityden mer positiv till produktionschefsyrket hos respondenterna än
studierna visade, men samtliga ansåg att det finns flera förbättringsmöjligheter för att göra yrket
mer hållbart. Författarna kom fram till att de olika problem som uppdagades, som till exempel
långa arbetsdagar och ansvaret som en produktionschef bär i områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och ekonomi, berodde till viss del på skillnader mellan de olika generationerna och de värderingar
och prioriteringar de står för. Det berodde även på att produktionscheferna upplever en hög
arbetsbörda och en känsla av att vara otillräcklig, då de anser att de inte hinner med allt som borde
göras vilket har medfört en mindre attraktiv tjänst och arbetssituation. Utifrån detta kunde ett par
slutsatser dras, där vikten av att ha en person i varje projekt som arbetar med de administrativa
delarna som produktionschef bär, en coachade roll för att underlätta övergången för nya
produktionschefer och för att vidga äldre produktionschefers synsätt på den yngre generationen.
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Abstract
The site manager has a key role in every construction project and is the person who has utmost
responsibility on the site. This often leads to high workload and a high stress level for the site
managers. It has also taken place a change in the construction industry the recent decades and is
also constant under development, and this is all of the new technologies and methods, which has
led to a more efficient production and increased requirements and regulations. This is a thing that
many site managers think leads to a more stressful existence for them, as it is their task to manage
and control the production and meet all the demands and requirements.
The problems with a more stressful work and a lot higher workload were encountered in the literary
studies, and also by the respondents in the interviews. At the same time, the attitude to the site
manager role was more positive by the respondents than the studies showed, but everyone felt that
there were several possibilities for improvement in order to make the profession more sustainable.
The authors found that the various problems were due in part to differences between the
generations. Based on this, a couple of conclusions could be drawn. The importance of having a
person in each project dealing with the administrative parts that site manager carries, a coordinated
role to facilitate the transition of new site managers and widen the older generations' approach to
the younger.
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Förord
Rapporten utgör avslutningen av vår högskoleutbildning på byggingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad med inriktning mot byggproduktion- och projektledning. Rapporten
omfattar 15 högskolepoäng och arbetet har fortlöpt under vårterminen 2018.
Under arbetets gång har vi träffat många personer som har hjälpt oss på vägen med olika syften.
Vi vill först och främst tacka vår handledare Åke Spångberg på Högskolan i Halmstad för god
vägledning och hjälp under projektets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner
Anna Säfwenberg och Hanna Holmqvist på Skanska AB, som har hjälpt oss att komma i kontakt
med passande personer i branschen och gett oss goda tips och råd under arbetet. Slutligen vill vi
tacka övriga personer som har ställt upp på intervjuer och visat stort engagemang vid träffarna.
Utan de nämna personernas hjälp, tid och engagemang hade studien inte varit möjligt att
genomföra.
Högskolan i Halmstad, Våren 2018
Fredrik Ottosson & Dennis Wallqvist

vi

vii

Innehållsförteckning
1

Introduktion ......................................................................................................................................... 1
1.1

Bakgrund inom byggproduktion .............................................................................................. 1

1.2

Problembeskrivning ................................................................................................................... 2

1.2.1

2

1.3

Syfte .............................................................................................................................................. 2

1.4

Mål ................................................................................................................................................ 2

1.5

Avgränsningar ............................................................................................................................. 2

1.6

Metod ........................................................................................................................................... 2

Teoretisk referensram ......................................................................................................................... 3
2.1

Generationsskillnader ................................................................................................................ 3

2.2

Förändringar som har skett....................................................................................................... 3

2.3

Organisation i byggföretag ........................................................................................................ 4

2.3.1

3

Human Resources.................................................................................................................. 5

2.4

Mellanchefer................................................................................................................................ 5

2.5

Ledarskap .................................................................................................................................... 6

2.6

Entreprenadformer och samarbetsformer.............................................................................. 6

2.6.1

Utförandeentreprenad ........................................................................................................... 6

2.6.2

Totalentreprenad.................................................................................................................... 7

2.6.3

Partnering................................................................................................................................ 8

Metod .................................................................................................................................................... 9
3.1

Introduktion och metodval ....................................................................................................... 9

3.2

Litteraturstudier .......................................................................................................................... 9

3.3

Intervjuer ..................................................................................................................................... 9

3.3.1

Val av respondenter............................................................................................................. 10

3.3.2

Intervjumetodik ................................................................................................................... 10

3.3.3

Intervjuernas genomförande .............................................................................................. 11

3.4

Genomförande av studien ...................................................................................................... 11

3.5

Tillförlitlighet och kvalitet ....................................................................................................... 11

3.5.1
4

Frågeställning.......................................................................................................................... 2

Utvärdering av intervjuer .................................................................................................... 12

Empiri ................................................................................................................................................. 13
4.1

Presentation av respondenterna ............................................................................................. 13

4.2

Förändringar som har skett..................................................................................................... 14

4.3

Generationsskillnader .............................................................................................................. 15
viii

4.3.1

Varierande arbetsbörda ....................................................................................................... 15

4.3.2

Föräldraledighet ................................................................................................................... 15

4.4

Organisation i byggföretag ...................................................................................................... 16

4.5

Mellanchefer.............................................................................................................................. 17

4.5.1

Vad tjänsten innebär............................................................................................................ 17

4.5.2

Egenskaper hos produktionschefer .................................................................................. 18

4.5.3

Arbetsbörda hos produktionschefer ................................................................................. 19

4.5.4

Utvecklingsmöjligheter ....................................................................................................... 20

4.6
5

Entreprenadformer och samarbetsformer............................................................................ 21

Analys .................................................................................................................................................. 23
5.1

Förändringar som har skett..................................................................................................... 23

5.2

Generationsskillnader .............................................................................................................. 23

5.3

Organisation i byggföretag ...................................................................................................... 24

5.4

Mellanchefer.............................................................................................................................. 25

5.4.1

Arbetsbörda hos produktionschefer ................................................................................. 25

5.4.2

Utvecklingsmöjligheter ....................................................................................................... 26

5.5

Entreprenadformer och samarbetsformer............................................................................ 27

6

Diskussion .......................................................................................................................................... 29

7

Slutsats ................................................................................................................................................ 31
7.1

Fortsatta studier ........................................................................................................................ 32

8

Referenser ........................................................................................................................................... 33

9

Bilagor ................................................................................................................................................. 35

ix

1 Introduktion
Introduktionskapitlet presenterar först bakgrund och problemformulering, tillsammans formar
dessa rapportens syfte och mål. Därefter finns avgränsningarna beskrivna som författarna har
valt, följt av en kortare metodbeskrivning.

1.1 Bakgrund inom byggproduktion
En produktionschefs roll är att bygga, leda, styra och planera ute i byggproduktionen. Man har ett
övergripande ansvar för ekonomistyrningen, ser till att tidsplanen följs samt att säkerheten på
arbetsplatsen uppnås. Förutom det ovanstående ska en produktionschef även besitta goda
kunskaper om hur byggprocessens alla delar fungerar och ska vara en ledare som kan inspirera och
motivera sina medarbetare. Förr hade produktionschefen en annan status jämfört med idag då man
hade mer frihet, kunde skräddarsy sin egen produktion och stod direkt under vd:n i ett byggföretag
(Styhre, 2011). Det var ett karriärsteg som många önskade att uppnå vilket gjorde yrket attraktivt.
Med tiden har rollen förändrats, en centralare styrning från företag har blivit alltmer vanlig i
projekteringsfasen samt arbetsmiljö och säkerhet har blivit viktigare frågor. Detta har lett till
begränsade valmöjligheter i produktionen för produktionschefen samtidigt som de måste uppfylla
alla krav som ställs.
Ett av de största problemen som har uppdagats under de senaste årtiondena är de alltmer pressade
byggtiderna, följderna har medfört en mer stressad tillvaro, i framförallt byggproduktionen (Styhre,
2011). Nya byggmetoder har utvecklats för att kunna optimera byggtiderna i produktionen, vilket
har lett till en mer hektisk arbetsplats där fler moment är igång samtidigt. Det är
produktionschefernas ansvar att dessa moment fungerar och hålls inom byggprojektets pressade
tidsplan. Följderna av detta har ofta inneburit en hög arbetsbörda, vilket är en av orsakerna till att
byggbranschen har haft allt svårare att rekrytera nya produktionschefer (Styhre och Josephson,
2006). Den vanligaste vägen att gå för att bli en produktionschef idag är genom många års
erfarenhet som arbetsledare eller liknade inom byggsektorn för att sedan ta rollen som
produktionschef för ett mer övergripande ansvar över produktionen.
Då många äldre produktionschefer ska gå i pension och den rådande högkonjunkturen i
byggbranschen fortsätter, har byggbranschen under de senaste åren haft behov av att anställa nya
produktionschefer. Det finns idag en brist på produktionschefer, där bland annat på, finanskrisen
under 1990-talet där byggbranschen drabbades hårt av arbetslöshet och konkurser, vilket skapade
en stor åldersskillnad då personerna med senast anställda blev avskedade först (Fregert och Jonung,
2005). Samtidigt som samhället förändras i takt med tiden, har även byggbranschen förändrats,
andelen män jämfört med kvinnor har blivit mer jämnt fördelat och yngre personer har andra
prioriteringar än enbart jobbet (Wong, Wan och Gao, 2017). Exempelvis har föräldraledighet och
hämta/lämna på förskola och skola blivit en naturligare del att fördela mer lika bland föräldrar i ett
hushåll (Haas, Allard och Hwang, 2010). Detta kan vara en av orsakerna till att yrket
produktionschef har blivit mindre attraktivt.
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1.2 Problembeskrivning
Produktionschefer i byggbranschen har under de senaste årtiondena upplevt en mer stressad
tillvaro, då byggtider har kortats ner, produktionen har effektiviserats samt krav och bestämmelser
har ökat i omfattning. Följderna av detta har lett till en mer krävande roll med långa arbetsdagar
som vanligt förkommande och en ohållbar arbetssituation.
1.2.1 Frågeställning
Frågorna projektgruppen har valt att undersöka närmare är:
•
•

Vilka utmaningar ställs en produktionschef inför?
Vad kan göra produktionschefsyrket mer attraktivt?

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka yrket produktionschef, vilka utmaningar yrket ställs
inför, lokalisera eventuella problem, hur problemen kan undvikas eller lösas samt vad som kan göra
produktionschefsyrket mer attraktivt.

1.4 Mål
Målsättningen är att göra en grundlig undersökning om hur produktionschefer arbetar och
presentera potentiella förbättringsmöjligheter inom yrket som kan leda till en mer fungerande och
attraktiv arbetsroll för kommande generationer.

1.5 Avgränsningar
Studien avgränsas till att kartlägga produktionschefens roll på större etablerade byggföretag i
Sverige. Områden som författarna har valt att begränsa sig till är husbyggnad samt väg och
anläggning i stora och mellanstora städer i syd- och mellan- Sverige. Projekteringsfasen har
författarna valt att inte inkludera i denna studie. Dessa avgränsningar har satts för att säkra
rapportens relevans till ämnet samt den tid som avsatts för projektet.

1.6 Metod
Projektgruppen har i huvudsak samlat in information och fakta genom att hålla intervjuer med
produktionschefer men även intervjuat personer med andra tjänster, som har gett ytterligare
perspektiv på rollen som produktionschef. En kompletterande del har varit att följa
produktionscheferna ute på arbetsplatsen, detta för att få en mer övergripande bild av vad tjänsten
innebär.
En annan metod som har använts är informationsinsamling i form av vetenskapliga artiklar och
tryckt litteratur som berör ämnet.
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2 Teoretisk referensram
I kapitlet om teoretisk referensram lyfts teorier och fakta fram som ligger till grund för
rapporten. Valet av ämnen i den teoretiska referensramen har tagits fram genom litterära
studier som är relevant för rapportens innehåll.

2.1 Generationsskillnader
Samhället i stort förändras med tiden, nya generationer kommer med nya värderingar och mål.
Under de senaste 20 åren har samhället genomgått ett generationsskifte, där man pratar om den
nya Generation Y och den tidigare, äldre generationen. Generation Y, den nya yngre generationen,
är födda från år 1980 till 2000, har annorlunda värderingar och prioriteringar i livet. (Wong, Wan
och Gao, 2017).
Den yngre generationen, Generation Y, definieras generellt som välutbildade, passionerade, socialt
medvetna och med integritet samtidigt som de är oberoende och självsäkra. Generation Y
välkomnar nya utmaningar och arbetssätt samtidigt som de prioriterar flexibilitet, självständighet,
mål och familjelivet högre än den äldre generationen (Wong, Wan och Gao, 2017). Enligt Baruch
(2004) är den nya generationen mindre intresserad av ett livslångt arbete och mer intresserad av
utmanade och meningsfulla uppgifter som skall leda till nya högre karriärsmål. Samtidigt som vikten
av att klättra i karriärstegen, är den nya generationen mån om att njuta av frihet och ett väl
balanserat liv, där man värdesätter hem och familj i högre grad. Generationen Y vill njuta av sitt
arbete, utvecklas och växa, men samtidigt inte låta arbetet regera över privatlivet, vilket är en
förändring från de äldre generationerna, som såg mer en stolthet i att arbeta en längre tid på samma
jobb och vara trogen företaget (Baruch, 2004).

2.2 Förändringar som har skett
Byggbranschen har ändrats markant de senaste årtiondena där yrkesroller har förändrats och
ytterligare tjänster har tillsatts runt om byggproduktionen. Den som hade det yttersta ansvaret för
byggprojekt i dåtidens byggindustri var produktionschefen, den personen var med i uppstarten, i
projektering samt under hela produktionen. Dock var yrket mycket friare i form av att
produktionschefen själv kunde bestämma hur produktionen skulle gå till väga samt de lägre krav
och bestämmelser som rådde, vilket ledde till en enklare process. Fler chefspositioner har
tillkommit, yrket har ändrats och antalet tjänstemän per yrkesarbetare har ökat. Detta på grund av
de ökade krav och bestämmelser som måste uppfyllas vid byggnation i form av miljö, kvalitet och
säkerhet etc. Dessa bestämmelser kräver mycket administrativt arbete och kunskap inom
områdena. En av dessa roller som har tillkommit är projektchefsrollen. Projektchefens
huvudsakliga arbetsområden är att leda och arbeta mer övergripande med projekten och fungera
som ett stöd för produktionscheferna. (Styhre och Josephson, 2006).
En ytterligare faktor som har förändrat produktionschefernas arbetssituation är digitalisering och
teknikutveckling där utvecklingen av digitala verktyg som hjälpmedel har förändrats markant de
senaste årtiondena. Dessa digitala verktyg bidrar till en förbättrad byggstyrning och en effektivare
byggproduktion (Gerbert et.al, 2016). Digitaliseringen i produktionen har lett till en ökad
produktivitet, en minskning av förseningar i projekt samt en förbättrad säkerhet och kvalitet
(Gerbert et.al, 2016). Digitaliseringen har även medfört teknologi som i många fall kan förenkla
kommunikation och åtkomst av information och ritningar i projekten (Nordstrand, 2008).
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2.3 Organisation i byggföretag
Många stora byggföretag i Sverige idag är väldigt toppstyrda. Detta innebär att man inom företaget
har utarbetade koncept och modeller som ska följas och utgås ifrån av samtliga områden och
regioner. Anledningen till ett mer toppstyrt företag är att koncepten och modellerna är förankrade
i ett, på pappret, effektivt och väl fungerande samt ett mer kontrollerat arbetssätt. (Grand, Ryszard
och Tåhlin, 1994).
En strukturerad organisation är till för att samtliga involverade, i projekten eller företaget, skall
känna till hur beslutsvägarna ser ut och vem som bär det yttersta ansvaret (Grand, Ryszard och
Tåhlin, 1994). I större byggföretag ser organisationen generellt ut som Figur 1 visar nedan, där Vd:n
bär det slutgiltiga ansvaret och yrkesarbetarna är sista länken i kedjan.

VD

Regionchef

Regionchef

Distriktschef

Projektchef

Produktionschef

Arbetsledare

Yrkesarbetare

Distriktschef

Projektchef

Produktionschef

Arbetsledare

Yrkesarbetare

Figur 1: Organisationsschema inom byggföretag, (Dahlqvist och Åström, 2007).

De krav toppstyrda företag fokuserar mycket på är kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det menas med
att arbetsplatsen ska uppfylla dessa krav och bestämmelser, vilket kräver ett strukturerat arbetssätt
och en god planering (Persson, 2012). Samhället har lagar och regler för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö som måste följas och det är företagens skyldighet att själva ansvara för kraven, där
företagen har egna utarbetade policyer för varje del (Nordstrand, 2008). Det är de ansvariga
personerna på arbetsplatsen som måste se till att dessa policyer följs genom bland annat interna
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kontroller (Nordstrand, 2008). Företagen har även egna handlingsplaner för hur de olika delarna
ska utföras och har ofta organisationer inom företaget som ser över hur det fungerar samt utvecklar
metoderna allteftersom (Nordstrand, 2008).
För att underlätta arbetet med kraven som toppstyrda företag ställer på produktionscheferna, har
Styhre (2008) publicerat en studie om hur produktionschefernas arbete kan förenklas. Studien
handlar om att en extern person stöttar och observerar produktionschefer i två större svenska
byggföretag i deras roll som ledare. Följderna visade tydligt på användbarheten av denna metod för
att utveckla och förbättra produktionscheferna i deras sätt att leda och styra arbeten.
2.3.1 Human Resources
Human Resources, som förkortas HR, är en viktig tillgång inom ett företag och arbetar med
ledning, stöttning och utveckling av personal. Genom att fokusera på HR inom byggorganisationer
kan organisationsförmågan, effektiviteten och prestandan höjas avsevärt. Fokusen på HR beror
ofta på storleken på företaget och fungerar som en stödfunktion för de anställda. (Terouhid och
Ries, 2016).

2.4 Mellanchefer
Att arbeta som produktionschef inom byggsektorn kan liknas med att vara mellanchef. Attityden
till yrket mellanchef har i många litteraturstudier en negativ ställning, med enformigt arbete och
hög arbetsbörda. Yrket innebär, i många fall, flera aktiviteter som pågår samtidigt och att vara
anpassningsbar och flexibel är viktiga egenskaper hos en produktionschef. (Styhre och Josephson,
2006).
Att vara en mellanchef i byggbranschen innebär även att man står i centrum för både projektets
framgång och misslyckande och svarar både till kunden samt entreprenören. Yrket medför ett stort
ansvar då man bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, den ekonomiska
prestationen i projektet, att produktionen håller sin tidsplan samt att leda och kommunicera med
medarbetarna. Mellanchefer har således en arbetsroll som kräver förmåga att kombinera en mängd
aktiviteter samtidigt, både praktiska och administrativa, vilket lätt kan leda till en hög arbetsbörda.
En mellanchefs vardag innebär en arbetssituation som är fylld av nya och oförutsägbara händelser
vilket gör det svårt att strukturera varje arbetsdag. Detta innebär att god ledarskapsförmåga är en
viktig faktor hos en mellanchef, samtidigt som man måste vara anpassningsbar inför varje arbetsdag
och varje individs behov och situation. (Styhre och Josephson, 2006).
Byggverksamheten är en av de mest mansdominerade branscherna och 2016 bestod branschen av
endast tio procent kvinnor, varav endast en procent består av kvinnliga yrkesarbetare (SCB, 2016).
Studier har belyst vilka konsekvenser de maskulina ideologierna får för yrket produktionschef, där
de har kommit fram till olika aspekter som har präglat yrket. Först och främst förväntas
produktionschefen ta huvudansvaret för samtliga aktiviteter som hanteras på byggarbetsplatsen,
vilket inkluderar både de praktiska och tekniska problem som kan uppstå, men även administrativt
och juridiskt arbete samt ledarskapsansvar (Styhre, 2011). Bilden av att produktionschefen alltid
tillbringar några extra timmar på jobbet är även vanligt, en bild som grundar sig i det mer stereotypa
sättet att arbeta på och där de i en del fall kompenseras genom att ta ut övertiden i ledighet under
lågsäsong (Styhre, 2011). Dock är det inte alltid en stereotyp produktionschef som arbetar på detta
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sätt, utan respondenter som Styhre (2011) har intervjuat, arbetar även mycket i perioder och kan
känna en ökad stress när produktionen är som mest intensiv.
Stämpeln som yrket har fått är att det är ett avancerat yrke, som kräver en person med erfarenhet
och mycket kunskap inom området samt att alltid vara tillgänglig, för både samtal och medarbetare.
Detta har i sin tur lett till att många män och kvinnor ser svårighet att få ihop detta yrke med de
normer och värderingar som man delar, när det gäller livskvalitet och familjelivet. (Styhre, 2011).

2.5 Ledarskap
Forskning kring ledarskap har länge fascinerat många och definitionen av begreppet ledarskap är
mångfacetterat. Att finna en tydlig definition som fungerar på samtliga organisationer är svårt och
beror mycket på vilken forskare man utgår ifrån (Yukl, 2013). Komponenter som existerar i flertalet
studier, när man pratar om ledarskap, brukar innefatta mål och måluppfyllelse samt grupper,
organisation eller struktur. Ledarskap innebär att vägleda, strukturera och underlätta processer,
men även förbättra relationer i en organisation eller grupp (Yukl, 2013).
Ledarskap är huvudsakligen en process mellan personer med inflytande och personer som låter sig
påverkas av inflytande. De flesta forskarna inom ledarskap säger att enbart utnämnda ledare kan
utföra ledarskap över en grupp människor, men i vissa fall kan även en inofficiell ledare påverka
personer i en viss riktning. Detta genom att personen i fråga kan skapa eller har skapat förtroende
för gruppen samt visat stor kunskap inom området, vilket även det är en sorts ledarskap. (Berglund
och Sewerin, 2013).
En bra ledare har enligt Arditi, Gluch och Holmdahl (2013) en god förmåga att arbeta och utvecklas
med människor, ta ansvar, använda tydlig kommunikation, hålla löften samt att känna sig själv för
att lättare ha förmågan att leda andra. Det kräver även förmågan att delegera med auktoritet och
låta sina underordnade känna sig delaktiga samt att samtidigt tillåta kreativitet (Arditi, Gluch och
Holmdahl, 2013).

2.6 Entreprenadformer och samarbetsformer
Inom byggsektorn använder man sig av olika entreprenadformer och samarbetsformer baserat på
vad beställaren väljer. Alla olika former har sina för- och nackdelar och är ständigt utvärderade och
diskuterade. De olika tillvägagångssätten skiljer sig i hur projekt styrs och vilken typ av organisation
beställaren vill ha. Valet kan bero på hur mycket kunskap, resurser och tid som beställaren själv vill
avlägga i projektet. Valet av entreprenad- och samarbetsform påverkar hur byggprojekt projekteras,
planeras och produceras, vilket berör arbetssituationen för en produktionschef (Nordstrand, 2008).
2.6.1 Utförandeentreprenad
I utförandeentreprenad står beställaren, med hjälp av konsulter, för projektering fram till färdiga
bygghandlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Entreprenörerna i sin tur har endast ansvar för
att utföra det som är med enligt bygghandlingarna. Utförandeentreprenad finns i olika former, till
exempel delad entreprenad, generalentreprenad och samordnad generalentreprenad. (Nordstrand,
2008).
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Konsulter

Beställare

Markentreprenör

Byggentreprenör

Elentreprenör

VVSentreprenör

Sidoentreprenörer

Golvbeläggnentreprenör

Målningsentreprenör

Övriga
entreprenörer

Isolerentreprenör

Underentreprenörer

Figur 2: Delad Entreprenad (Nordstrand, 2008).

Konsulter

Beställare

Generalentreprenör

Byggentreprenör

Rörentreprenör

Ventilationsentreprenör

Elentreprenör

Målningsentreprenör

Övriga
entreprenörer

Underentreprenörer

Figur 3: Generalentreprenad (Nordstrand, 2008).

2.6.2 Totalentreprenad
Vid totalentreprenad överlåter beställaren projekteringen och produktionen till en enda
entreprenör, som generellt sett är byggentreprenören. Beställaren preciserar sina krav, både
funktionella och standardiserade, som den färdiga produkten måste uppfylla. Detta leder till att
entreprenören i sin tur anlitar konsulter och arkitekter för utformning, ritningar och beskrivningar
över projektet. Därefter tar byggentreprenören in underentreprenörer som utför sina specifika
uppgifter. (Nordstrand, 2008).

Beställare

Konsulter

Rörentreprenör

Ventilationsentreprenör

Totalentreprenör

Byggentreprenör

Elentreprenör

Målningsentreprenör

Figur 4: Totalentreprenad (Nordstrand, 2008).
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Övriga
entreprenörer

Underentreprenörer

2.6.3 Partnering
Partnering är en strukturerad samarbetsform som bygger på att beställare, konsulter, entreprenörer
och andra aktörer arbetar tillsammans med start i ett tidigt skede. Idén baseras på öppenhet,
förtroende och tillit där alla intressenter arbetar mot ett gemensamt mål i en arbetsform som man
tillsammans har kommit överens om. Målet är att tillsammans tillfredsställa beställarens krav och
behov samtidigt som man vill uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt. (Eriksson, 2010).
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3 Metod
Metodkapitlet beskriver hur den vetenskapliga litteraturinsamlingen fortlöpte under
rapportskrivandet samt varför de valda tillvägagångssätten användes. Genom att dra slutsatser
baserats på empirin samt den vetenskapliga forskning som identifierats rörande ämnet hoppas
författarna öka trovärdigheten i rapporten.

3.1 Introduktion och metodval
Examensarbetet kartlägger produktionschefens yrkesroll för att därefter lokalisera lämpliga
utvecklingsmöjligheter. Detta har gjorts genom att intervjua produktionschefer men även andra
yrkesroller som kan ge ett bättre perspektiv om yrket. Samtlig information som samlats in genom
intervjuer har granskats med grund i vetenskapliga och litterära studier.
Författarna valde att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt, i form av intervjuer, som gav
studien lämplig information i form av forskning, uppfattningar, upplevelser och erfarenhet. Ur
informationen kunde sedan en analys göras där mönster, idéer och visioner identifieras som låg till
grund för motivering av resultatet.
Författarna har valt att samla in data genom följande tillvägagångssätt för att på bästa sätt
genomföra studien:
•

•

Litteraturstudier
- Vetenskapliga artiklar
- Tryckt litteratur
- Internetkällor
Intervjuer

3.2 Litteraturstudier
För att lokalisera problem inom området gjordes en grundlig litteraturstudie som undersökte det
aktuella ämnet, för att sedan skapa en frågeställning till rapporten. Insamling av data är avgörande
för en bra rapport och författarna valde att använda sig av Fellows och Lius (2015) studie som en
lathund under delar av projektet.
Vid litteratursökning användes sökmotorer som Högskolan i Halmstad universitetsbibliotek
erbjuder och som författarna ansåg vara lämpliga till rapportens ämne, även Google Scholar
användes för att utöka omfånget av sökningarna. Sökord som använts var: construction
management, construction industry, leadership, site manager, workload och working environment.
Insamlingen av data pågick parallellt med arbetet så att den information som tillhandahölls genom
intervjuerna kunde kopplas till litteraturen.

3.3 Intervjuer
För att få en bättre inblick i hur produktionschefer arbetar inom byggindustrin, utöver den
information som tagits fram från vetenskapliga artiklar och böcker, har intervjuer gjorts med
flertalet personer i olika positioner som berör produktionschefsrollen. Intervjuer är en avgörande
del för att samla trovärdig kunskap och information rörande det aktuella ämnet (Yin, 1993).
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3.3.1 Val av respondenter
Vikten av att välja rätt respondenter är stor då det krävs en insikt i produktionschefens roll och för
att få en så trovärdig och rättvisande bild av yrket som möjligt. Personerna som har valts att
intervjua har anknytning till rollen som produktionschef, detta för att säkerställa att respondenterna
har aktuella svar utifrån rapportens problemformulering. Respondenterna som har valts ut arbetar
i byggbranschen i rollerna; arbetsledare, produktionschef, projektchef samt HR ansvarig. Genom
att intervjua personer med anknytning till rollen produktionschef ökas förståelsen och vidgar
synsättet, viket ger författarna en vidare vinkel över hur rollen fungerar och ser ut i dagsläget.
Områdena som har valts ut är husbyggnad samt väg och anläggning. Större delen av rapporten
kommer inrikta sig på området husbyggnad, men för att få en bredare bild, annat synsätt samt
potentiella förändringsmöjligheter har även väg och anläggning valt att undersökas. De utvalda
respondenternas ålder presenteras i ett diagram i Figur 5. Författarna valde att sammanställa
samtliga åldrar i kategorier för att behålla respondenternas anonymitet.
5

4

3

2

1

0
-30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 Antal

Figur 5: Diagram över antal respondenter.

3.3.2 Intervjumetodik
Det finns flera olika metodiker som kan tillämpas vid intervjuer och den metodik som har valts ut
att användas är en semistrukturerade intervjuform, vilket är en kombination av strukturerad och
öppen intervju. Den strukturerande intervjun bygger på fler och kortare frågor där respondenten
har mindre utrymme att utveckla sina svar. En öppen intervju däremot kräver större kunskap inom
ämnet och baseras på en mer öppen fråga där plats ges för att prata fritt i ämnet, detta medför då
att följdfrågorna inte är lika lätt att styra. En semistrukturerad intervju är som en monolog för
respondenten där den personen får möjlighet att tala öppet och fritt kring frågan. Detta möjliggör
utförliga svar samtidigt som följdfrågor för ytterligare fördjupning kan ställas, då det är högst
relevant för rapportens ämne. (Fellows och Liu, 2015).
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3.3.3 Intervjuernas genomförande
Innan varje intervju kontaktades samtliga respondenter via mail där projektgruppen och det aktuella
ämnet presenterades. Målet med detta var att nå ut och förbereda respondenterna för kommande
intervjuer. Projektgruppen valde att inte skicka ut frågorna i förväg då mer spontana svar rörande
ämnet önskades. Ett annat val som gjordes var att anonymisera alla respondenter då mer ärliga svar
ansågs lättare att få fram samtidigt som deras åsikter och tankar inte återkopplas till dem som
privatpersoner (Jacobsen, Sandin, och Hellström, 2002).
Även frågan om att spela in intervjun med respektive person ställdes inför varje intervju, detta för
att enklare gå tillbaka och lyssna på vad respondenten hade sagt, så att ingen del glömdes. Samtliga
intervjuer transkriberades och sammanställdes i sin helhet och som alla respondenter blev erbjudna
att läsa igenom före publicering. Detta för att ge synpunkter om något inte var korrekt, vilket är en
viktig del i kvalitetssäkringen av den transkriberade intervjun.

3.4 Genomförande av studien
Idén till arbetet kom fram på ett möte med en kontaktperson på ett större byggföretag i Sverige.
Därefter inleddes arbetet med att göra en grundlig litteraturstudie som utformade
intervjuunderlaget. Då intervjumetoden var av semistrukturerad form, var det av stor vikt att vara
påläst om ämnet för att kunna ställa lämpliga följdfrågor som var relevanta. Samtliga intervjuer
spelades in för att sedan transkriberas och sammanställas kategoriskt i ett gemensamt dokument,
detta för att lättare kunna se likheter och skillnader mellan de olika respondenternas svar och
åsikter.
När samtliga intervjuer var sammanställda började analysen av dessa, med den litterära studien som
grund. Kopplingar och paralleller kunde därefter utforma resultatet och även diskussionen och
slutsatsen.

3.5 Tillförlitlighet och kvalitet
För att en rapport ska vara pålitlig och trovärdig för läsaren är det viktigt att analysera det utförda
arbetets validitet och reliabilitet (Fellows och Liu, 2015). Att analysera en rapport validitet betyder
att innehållet i rapporten ska vara relevant för ämnet och reliabilitet är att granska om den insamlade
fakta är pålitlig. Validitet och reliabilitet handlar om, i en kvalitativ rapport, att beskriva hur man
har gått tillväga samt bearbetat den insamlade informationen på ett systematiskt och betydande
sätt. Ett vanligt sätt att öka studiens giltighet är att konfrontera respondenter med det slutgiltiga
resultatet ur studien, för att säkerställa att respondenterna känner igen sig samt att deras uppfattning
stämmer överens med författarnas (Jacobsen, 2002). En ytterligare del för att kontrollera studiens
validitet är att jämföra författarnas resultat med andra erfarnas slutsatser och teorier, för att se hur
väl de stämmer överens med våra egna. Studiens giltighet kan då anses vara stärkt om en eller flera
sakkunniga kommit fram till samma slutsatser (Jacobsen, 2002.).
Författarna hade sedan tidigare kunskap inom det berörda ämnet, både från sina ingenjörsstudier
inom byggproduktion och projektledning på Högskolan i Halmstad samt tidigare varit verkande
inom byggsektorn som yrkesarbetare. Teorin för ämnet grundar sig främst i litterära studier i form
av böcker och artiklar.
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3.5.1 Utvärdering av intervjuer
De utvalda respondenterna är verksamma på två olika områden i byggbranschen, vilket gett
författarna en bredare bild om ämnet och andra potentiella lösningar. Personerna som valdes att
intervjua är i olika åldrar samt skeden i livet. Detta har medfört att frågorna har fått olika svar
beroende vem som svarar. Då författarna valde en semistrukturerad intervjumetod, där följdfrågor
är av stor vikt, sattes ingen tidsbegränsning på intervjuerna utan varje intervju fick ta den tid som
behövdes, enda begränsningen var respondenternas schema. För att svaren sedan skulle bli så
trovärdiga som möjligt, har samtliga intervjuer spelats in, transkriberats och skickats tillbaka till
respondenten för godkännande.
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4 Empiri
I empirikapitlet presenteras huvudinnehållet av rapporten. Det som kommer tas upp är
innehållet av de genomförda intervjuerna. Kapitlet inleds med en presentation av samtliga
respondenter och därefter följer de intervjuades åsikter i olika kategorier angående ämnet.

4.1 Presentation av respondenterna
Studien består av 13 respondenter och samtliga är anonymiserade i form av både namn och företag.
Detta på grund av olika orsaker, framförallt då författarna önskade så tillförlitliga svar som möjligt
under intervjuerna. Nedan kommer en kort presentation av varje respondent.
Human Resources 1, fortsättningsvis HR1, tillhör ålderskategorin 51–60 år. HR1 är relativt erfaren
inom sitt område och har arbetat på företaget i 16 år, varav åtta år i sin nuvarande tjänst; HRpartner.
Produktionschef 1, fortsättningsvis PC1, tillhör ålderskategorin 51–60 år. PC1 studerade fyra år
teknisk utbildning på gymnasiet och har arbetat på företaget i 34 år, varav 22 år i sin nuvarande
tjänst; Produktionschef.
Produktionschef 2, fortsättningsvis PC2, tillhör ålderskategorin 41–50 år. PC2 studerade bygg och
anläggnings på gymnasiet och har arbetat på företaget i 30 år, varav 13 år i sin nuvarande tjänst;
Produktionschef.
Produktionschef 3, fortsättningsvis PC3, tillhör ålderskategorin 61-år. PC3 studerade civilingenjör
och har arbetat på flertalet olika byggföretag och på nuvarande företag i tio år, varav tio år i sin
nuvarande tjänst; Produktionschef.
Produktionschef 4, fortsättningsvis PC4, tillhör ålderskategorin 41–50 år. PC4 studerade
byggingenjör och har arbetat på företaget i 19 år, varav sju år i sin nuvarande tjänst;
Produktionschef.
Produktionschef 5, fortsättningsvis PC5, tillhör ålderskategorin 31–40 år. PC5 studerade
byggingenjör och har arbetat på företaget i tolv år, varav fem år i sin nuvarande tjänst;
Produktionschef.
Produktionschef 6, fortsättningsvis PC6, tillhör ålderskategorin 61-år. PC6 studerade fyra år teknisk
utbildning på gymnasiet och har arbetat företaget i 43 år, varav 29 år i sin nuvarande tjänst;
Produktionschef.
Arbetsledare 1, fortsättningsvis AL1, tillhör ålderskategorin 31–40 år. AL1 studerade bygg och
anläggnings på gymnasiet, arbetade därefter som snickare i ett par år för att sedan läsa arbetsledning
på yrkeshögskola. AL1 har arbetat på företaget i tre år, varav tre år i sin nuvarande tjänst;
Arbetsledare.
Arbetsledare 2, fortsättningsvis AL2, tillhör ålderskategorin -30 år. AL2 studerade fyra år teknisk
utbildning på gymnasiet och har arbetat på företaget i fyra år, varav fyra år i sin nuvarande tjänst;
Arbetsledare.
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Arbetsledare 3, fortsättningsvis AL3, tillhör ålderskategorin 51–60 år. AL3 studerade bygg och
anläggning på gymnasiet, arbetade därefter som snickare under en längre tid för att sedan övergå
till arbetsledare. AL3 har arbetat på företaget i 40 år, varav 18 år i sin nuvarande tjänst; Arbetsledare.
Projektchef 1, fortsättningsvis PrC1, tillhör ålderskategorin 41–50 år. PrC1 studerade på universitet
och har arbetat på företaget i 22 år, varav 14 år i sin nuvarande tjänst; Projektchef.
Projektchef 2, fortsättningsvis PrC2, tillhör ålderskategorin 31–40 år. PrC2 studerade civilingenjör
och har tagit tjänsten projektchef från och med nästa projekt, PrC2 har arbetat på företaget i åtta
år, varav fem år i sin nuvarande tjänst; Produktionschef.
Distriktschef 1, fortsättningsvis DC1, tillhör ålderskategorin 41–50 år. DC1 studerade civilingenjör
och har arbetat på företaget i 19 år, varav 2 år i sin nuvarande tjänst; Distriktschef.

4.2 Förändringar som har skett
En generell förändring inom yrket produktionschef, enligt åtskilliga respondenter, är att tjänsten
har blivit alltmer kontorsbaserad. Detta är en sak som framförallt de äldre och mer erfarna
produktionscheferna PC1, PC3 och PC6 har bevittnat under deras yrkesliv. De nämner att det ställs
högre krav på produktionen, både från företagens sida och från samhället i stort, detta i form av
kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ekonomistyrning.
En annan sak som det finns delade åsikter om är digitaliseringen, där många anser att det har lett
till en förenkling i vardagen samtidigt som andra menar att digitalisering kräver inlärning och
utbildning, vilket i sin tur tar tid. PC3 är en av produktionscheferna som anser att digitaliseringen
har medfört många positiva saker.
”En otroligt stor positiv skillnad med digitaliseringen är de hjälpmedel som tillkom. När jag
började fanns det ingen miniräknare, ingen skrivare och all fakturering skedde via post, all
kommunikation skedde genom en telefon på bygget” (Personlig kommunikation med PC3).

Dock kräver alla nya tekniker och metoder tid för inlärning och förståelse, ett problem som bland
annat PC1 belyser.
”Företaget ligger i framkant med vad gäller digitalisering, dock är jag själv inte riktigt där
på grund av tidsbristen, det blir som att lära en gammal hund att sitta. Samtidigt som det tar
tid att lära sig, har det underlättat vardagen i flera fall” (Personlig kommunikation med
PC1).

Produktionsmässigt har det även skett en förändring i tekniken, både vad gäller byggmetoder,
verktyg och maskiner. Som PC3 nämner har man effektiviserat byggprocessen kraftigt, både genom
nya byggmetoder och byggmaterial men även utvecklade maskiner och fordon. Prefabriceringen
har ersatt platsbygge, som har lett till mindre arbetskraft krävs på arbetsplatsen, samt att nya
material och nya maskiner, där till exempel hammare har övergått till batteridrivna och trådlösa
skruvmaskiner, har underlättat arbetet. Följderna av detta menar PC1, PC2, PC3, PC6 och PrC1
har bidragit till en mer pressad tillvaro, på grund av förkortade byggtider där flera moment är
verksamma samtidigt och många moment är beroende och överlappar varandra.
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4.3 Generationsskillnader
Att generationer har olika värderingar och prioriteringar är allmänt känt, vilket även bekräftas i
intervjuerna då tydliga skillnader mellan den äldre och yngre generationen kunde urskiljas. Något
som Wong, Wan och gao (2017) belyser i sin studie är att den yngre generationen är angelägna om
en snabb karriärsutveckling och en tydlig karriärväg. Detta är något som PC3 och AL3 lyfter fram
som något negativt då respondenterna anser att det tar tid att lära sig yrket produktionschef samt
att yrket kräver stor erfarenhet, vilket man inte uppnår under en kortare tid som produktionschef.
AL3 uttrycker detta väldigt tydligt i intervjun.
”Många som blir produktionschef idag är det bara en kort stund för att sedan gå vidare. Man
behöver jobba som det en längre tid för att bli varm i rollen och att bli en bra produktionschef
kräver tid och erfarenhet, vilket saknas idag i många fall. Man jobbar som det i några år för
att sedan bli projektchef eller något liknande” (Personlig kommunikation med AL3).

Det finns andra faktorer som skiljer generationerna åt. Den nya, yngre generation värderar högt
flexibilitet och familjelivet, vilket skiljer sig från de äldre generationerna.
4.3.1 Varierande arbetsbörda
En byggprocess går igenom flera olika cykler, där arbetsbördan varierar därefter. I och med att
arbetsbördan varierar begränsas möjligheten till flexibla arbetstider. Respondenterna från området
väg och anläggning anser att det är svårt att ta en längre ledighet under högsäsongen, vår, sommar
och höst, då många projekt är igång samtidigt medan under lågsäsong, vintern, är det lättare att ta
semester då arbetsbördan är lägre. På avdelningen hus varierar åsikterna om flexibiliteten i yrket
och framförallt möjligheten till längre ledighet och istället för säsongbaserad arbetsbörda beror det
mer av vilket stadie ett projekt befinner sig i.
En annan faktor som både väg och anläggning och hus delar är hur projektgruppen är uppbyggd
och vilka resurser man har tillgodo. PC5 menar på att har man bra och duktiga personer i
projektgruppen ökar möjligheten till ett mer flexibelt yrke för produktionschefen, där fördelningen
av ansvar och arbetsuppgifter är en viktig del. En faktor som begränsar en produktionschefs
flexibilitet, enligt PC1, PC2, PC3 och PrC2, är att en chefsbefattning innebär att föregå med gott
exempel och i byggbranschen menas det med att komma först till arbetet och gå sist.
4.3.2 Föräldraledighet
En åsikt som har förändrats mycket med generationerna är prioritering av familjeliv och fördelning
av föräldraledighet. Enligt PC1 har man kunnat se en stor förändring under de senaste fem till tio
åren, där det idag uppmanas att ta föräldraledighet jämfört med tidigare då det var väldigt ovanligt
i branschen.
Den äldre generationen i byggbranschen var väldigt mansdominerad och en minoritet när det
kommer till fördelning av föräldraledighet vilket både studier och intervjuerna har visat.
Respondenterna från den äldre ålderskategorin såg föräldraledighet och frånvaro på grund av vård
av sjukt barn som ett problem då en produktionschef bär det yttersta ansvaret för produktionen
och man ansåg, från branschens sida, att man endast skulle ta ut så lite föräldraledighet som möjligt.
”Jag känner att jag har offrat lite av familjelivet då min partner har tagit mer ansvar under
barnens uppväxt, då jag istället valde att arbeta. Ser man på det i efterhand skulle jag ha
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varit mer ledig, jag tog endast ut de 10 dagarna man var tvungen att göra i början och några
enstaka dagar under barnens uppväxt” (Personlig kommunikation med PC1).

Familjeliv och föräldraledighet ur den yngre generationens synvinkel är mer accepterat och
uppmuntras. Enligt både PC4 och PC5 är det inga större problem att ta ut föräldraledighet eller
vara hemma med vård av sjukt barn, då målet alltid är att arbeta tillsammans med en projektgrupp
som kan täcka upp för varandra om så krävs.

4.4 Organisation i byggföretag
Förr var organisationer inom byggföretag inte lika strukturerade, en produktionschef kunde lägga
upp produktionen som den personen tyckte det fungerade bäst. Med tiden har detta förändrats i
större byggföretag, de har blivit alltmer toppstyrda och valt ett mer övergripande och strukturerat
arbetssätt, som samtliga anställda ska utgå ifrån. Följderna av detta har medfört mängder med krav
och bestämmelser på produktionen från organisationen och samhället. Detta finns det delade
åsikter om, då många anser att en mer toppstyrd organisation blir mer enformigt då alla arbeten
ska utföras på liknande sätt, medan andra menar på att det är bra då man enklare kan sätta sig in i
någon annans projekt om något oförutsett skulle inträffa.
PC4 belyser nackdelarna med en mer toppstyrd organisation:
”Företaget har blivit mer toppstyrt och har lett till mer måsten. Alla ska jobba på samma
sätt, vilket är lite tråkigt, mycket dokumentation vilket tar tid och tar fokus bort från på
produktionen” (Personlig kommunikation med PC4).

Denna åsikt delas även av PC1, PC3, PC6 och AL1. PC2, PrC2 och DC1 instämmer, samtidigt
som de ser fördelar med en mer toppstyrd organisation, då de menar på att om något oplanerat
skulle ske med en person i ett projekt är den individen inte helt oersättlig, då man vet på ett ungefär
hur de arbetar.
Följderna av ett mer toppstyrt företag innebär är ett högre fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
För produktionen har det medfört mer administrativt arbete som även detta tar fokus från
produktionen. PC6 belyser problematiken med de ökande kraven på produktionen och känner att
företagen inte inser hur mycket mer arbete det tillför på grund av certifieringar i olika kategorier.
Respondenten fortsätter med att klarlägga problematiken med att viktiga moment prioriteras bort
på grund av tidsbrist, dock medför detta en dålig känsla då man vet med sig att dessa moment
egentligen borde utförts, samtidigt som insikten av att hinna med allt skulle tvinga till arbete dygnet
runt. Även andra respondenter instämmer med PC6 men PrC2 ger även förslag till förbättring till
problemet:
”Förtegets krav äter upp ens tid, vissa moment tar bara fem minuter men när man öppnar
mailen och det är 100 olästa blir det svårt att ta tag i vissa saker. Samma krav och
pappersarbete krävs för ett projekt för 20 miljoner som för 100 miljoner. (…) en förbättring
hade varit att våra supportfunktioner kommer ut och ser vilka problem vi upplever i
produktionen och hjälper oss att lösa dem, inte bara på ett projekt utan för samtliga. Som till
exempel göra upphandlingar som baseras på åsikter från personer ute i produktionen”
(Personlig kommunikation med PrC2).
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Ett annat förslag på förbättring, som PC1, PC2 och PrC1 lyfter fram, är vikten av att försöka avlasta
produktionscheferna i frågorna och kraven om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De menar att en
tjänst som endast arbetar med detta, och då framförallt i inledningsfasen av projekten, hade varit
till stor hjälp då det är i detta stadie som det arbetas mest kring dessa frågor. PrC1 nämner dock att
tjänsten blir mer en kontorstjänst, som innebär mestadels administrativt arbete, vilket möjligen kan
göra den mindre attraktiv. Respondenten nämner också vikten av erfarenhet från branschen för att
kunna utföra tjänstens arbetsuppgifter på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.
Det branschen har sett, och som även nämns i citatet av PrC2, är vikten av att avsätta resurser för
supportfunktioner. En viktig del i detta är att ha en väl fungerande human resource avdelning. Som
HR1 nämner har human resource blivit ett mer aktuellt ämne i större företag och den huvudsakliga
uppgiften är att stötta personalen i många ärenden. HR1 säger följande om sin tjänst:
”Vi stöttar personal, framförallt chefer, i många ärenden som till exempel kan vara
rekrytering, rehabilitering och utbildningsfrågor. Företaget jag arbetar på är i sin tur
uppbyggd på så sätt att det finns supportorganisationer som är mer specialiserade inom olika
områden, till exempel i rekryteringsfrågor” (Personlig kommunikation med HR1).

Det finns dock delade meningar om dessa stödfunktioner då vissa anser att de får mycket direktiv
och krav utan support att utföra dem. Det som PrC2 nämner om vad en supportorganisations
uppgift kan vara, är till exempel att göra upphandlingar med företag och deras produkter. En
förbättringsmöjlighet hade, enligt PrC2, varit att upphandlingar görs med hjälp av de som arbetar
ute i produktionen, då det blir deras jobb i ett senare skede att hantera produkterna som företagen
levererar.

4.5 Mellanchefer
Att vara mellanchef i byggbranschen innebär att man är ansvarig för personal samtidigt som man
har överordnade som man svarar inför, det vill säga att man är i mellan. Produktionschef är en typ
av mellanchef, där man är ansvarig för de anställda ute i produktionen samtidigt som projektchef,
distriktschef och regionchef med flera är överordnade inom företagen.
4.5.1 Vad tjänsten innebär
En fråga som författarna ställde till samtliga produktionschefer var; Vad tycker du huvudsakligen
din tjänst innebär? Svaret på frågan skiljde sig åt, dock kan man se gemensamma nämnare bland
svaren. Den största gemensamma nämnaren var genomgående att tjänsten innebär stort ansvar.
Det stora ansvaret innefattar olika områden där det finns olika uppfattningar från person till person,
vissa anser att arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö är det allra viktigaste samtidigt som andra
respondenter tycker att ekonomi eller personalansvar är det viktigaste.
Mer specifikt anser PC1 att yrket innebär mycket frihet under ansvar, där man fungerar som ett
företag i företaget. Som produktionschef bär man huvudansvaret för produktionen och sköter det
som ett mindre företag, vilket får följderna att man får både beröm och kritik beroende på resultatet
av projektet. PC1 fortsätter med att belysa det oerhört stora ansvaret som tjänsten innebär i
frågorna om ekonomi och arbetsmiljö. Ekonomidelen består av att alla projekt ska möjliggöra vinst
och avkastning för företager, vilket kan vara svårt då förändringar och oförutsedda händelser
ständigt sker i produktionen. Huvudsakligen innebär arbetsmiljön, enligt PC1, att samtliga anställda
ska arbeta säkert och det förebyggande arbetet ska göras så att risken för olyckor minimeras.
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PC2 instämmer med föregående respondent vad gäller att man arbetar som ett företag i företaget
men anser att personalansvaret istället är det viktigaste. Med personalansvar menar PC2 att vara en
god ledare, där vikten av att arbeta som ett lag är avgörande för projektens utfall.
PC3 belyser komplexiteten i yrket genom de många olika ansvarsområdena, där respondenten
menar på att samtliga är viktiga men där vissa prioriteras högre än andra. Den intervjuade personen
nämner att tjänsten innebär: att strukturera och planera produktionen, personalansvar,
arbetsmiljön, ekonomin samt en ständigt god överblick över projektet. Det som PC3 ständigt
återkopplar till är vikten av god planering, där respondenten menar på att vid god planering och en
väl genomtänkt tidsplan uppfylls lättare resterande ansvarsområden.
PC6 delar samma uppfattning som PC3 vad gäller att samtliga ansvarsområden är av stor vikt, men
till skillnad från PC3 anser PC6 att tjänsten huvudsakligen innebär ständiga kontroller och
uppföljningar av utförda moment. Detta mer genom administrativt arbete än praktiskt.
PC4 och PC5 har samma åsikt vid frågan om vad tjänsten innebär. Båda anser att huvuduppgifterna
är planering och ledning av produktionen där man som produktionschef bär det yttersta ansvaret.
Både PC4 och PC5 tillägger att vara lösningsorienterad och flexibel underlättar arbetet när det
kommer till oförutsedda händelser, framför allt inom arbetsmiljöfrågan och personalansvar.
PrC2 som nyligen tog tjänsten som projektchef, men arbetar fortfarande delvis kvar som
produktionschef, anser att rollen mestadels innebär att fördela ansvar och arbetsuppgifter men att
samtidigt finnas där som ett stöd och bollplank för produktionsteamet.
4.5.1.1 Andras uppfattning om produktionschefsyrket
Författarna ansåg att det var av stor vikt för rapporten att undersöka uppfattningen andra
yrkesroller har, som arbetar nära produktionschefer, om tjänsten. De övriga respondenterna hade
liknande uppfattning om produktionschefsyrket som produktionscheferna själva. Det HR1 anser
om produktionschefsyrket är:
”Det huvudsakliga ansvaret över produktionen i deras projekt, även då dem inte är formellt
ansvariga över personalen så har de en stor del i den, då de är den närmsta chefen för de
övriga anställda i projektet. Produktionschefsyrket är enligt mig ett väldigt komplext jobb då
man ska kunna väldigt mycket, inte bara om produktionen utan även juridiken med mera”
(Personlig kommunikation med HR1).

AL1, AL2 och AL3 delar uppfattning om att produktionschefsyrket innebär att styra och leda
produktionen samtidigt som att ständigt kontrollera prognoser, så som tidplan och ekonomi. De
är även eniga om att största skillnaderna mellan yrket arbetsledare och produktionschef är ett större
ansvar vilket innebär ett mer administrativt arbete.
4.5.2 Egenskaper hos produktionschefer
Samtliga respondenter som hade yrket produktionschef fick frågan om vilka egenskaper som är
viktiga för en produktionschef. Alla personer ansåg att egenskapen om att kunna prioritera och
planera väl är viktig, utan detta kan arbetet bli stressigt och ohållbart, vilket kan gå ut över kvaliteten
och resultatet. En annan egenskap som delas mellan samtliga produktionschefer är att vara en god
ledare, då en arbetsplats kan bestå av fler än 100 anställda som ska fungera i en grupp och arbeta
tillsammans.
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En annan egenskap som PC3 belyser är att alltid vara noggrann i samtliga moment och att det är
nyckeln för att lyckas som produktionschef. Att vara lösningsorienterad är ytterligare en egenskap
som både PC3 och PC5 lyfter fram då ingen dag är den andra lik och ofta kan oförutsedda händelser
inträffa på en byggarbetsplats som kräver en snabb lösning. PC1 menar även att kunna lämna
arbetet på arbetsplatsen och inte ta med det hem är av stor vikt för att trivas samt koppla av när
man kommer hem.
4.5.3 Arbetsbörda hos produktionschefer
Att vara mellanchef, i detta fall produktionschef, har i många vetenskapliga studier lyfts fram som
en roll vilket medför en hög arbetsbörda. Detta ville författarna undersöka närmare och hade en
frågeställning om det vid intervjuerna. Att yrket har en hög arbetsbörda fick författarna bekräftat
i intervjuerna med samtliga respondenter, dock finns olika åsikter om i vilket eller vilka stadier
arbetsbördan är som högst. Arbetsbördan kan även variera beroende på olika faktorer enligt vissa
produktionschefer.
4.5.3.1 Byggprojekts olika stadier
I början av ett projekt upplever PC1, PC2, PC3 och PC6, men framför allt PC1 och PC2, att
arbetsbördan är som högst då det är tidskrävande att sätta sig in i projekten och allt vad det innebär,
såsom planering, dokumentation samt alla förberedande och inledande möten. PC1 menar först
och främst att de är en till två månader in i projekten som tillhör det inledande stadiet och därefter
brukar projekten bli mer självgående. PC3 menar samtidigt på att arbetsbördan kan vara högre i
mitten:
”I mitten tycker jag arbetsbördan är som högst, men även i början är den en rätt hög men då
är det inte full fart än och man sitter relativt ostört. När man sedan börjar med produktionen
gäller det verkligen att man sätter in resurser och ser till att man är förberedd, för när
produktionen väl är igång går det inte att få stopp på någonting” (Personlig kommunikation
med PC3).

Även PC5 delar föregående respondents åsikt, samtidigt som personen lyfter fram vikten av goda
förutsättningar och ett bra och väl fungerande projektteam för att minska arbetsbördan. PC5
fortsätter med att beskriva vad goda förutsättningar kan vara. Inte allt för stram budget är en stor
del enligt respondenten, då det kan medföra negativ påföljd på projektets team eftersom tjänster
och resurser måste anpassas för budgeten.
PC4, PC6 och PrC2 anser att arbetsbördan är som högst i slutskedet av projekten, då det är mycket
dokumentation och administrativt arbete samt alla pusselbitar som ska falla på plats i produktionens
slutfas.
4.5.3.2 Faktorer
Faktorer som kan påverka arbetsbördan är enligt PC6 hur projektet utvecklar sig samt hur budgeten
ser ut. Projektets utveckling kan, enligt PC6, bero på hur samarbetet med samtliga entreprenörer
rörande projektet fortlöper. Skulle till exempel en underentreprenör inte kunna leverera det som är
överenskommet kan det innebär en kraftigt förhöjd arbetsbörda för en produktionschef, då det är
den personens ansvar att möjliggöra en fortsatt produktion.
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Ett annat moment som är väldigt tidskrävande för en produktionschef är, enligt PC3,
ekonomistyrningen. Detta då produktionschefen bär huvudansvaret för projektets ekonomi och är
den person som ska kontrollera samt signera samtliga fakturor. PC3 belyser i detta ämne att när
produktionen är som mest aktiv krävs det att man avsätter tid varje dag för att gå igenom ekonomin
och framför allt fakturorna. En ytterligare faktor som är en stor del av arbetsbördan för en
produktionschef är arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Denna faktor belyses av samtliga
respondenter.
PC2, PC4 och PrC1 berättar att arbetsbördan varierar beroende på entreprenadform som projektet
har där partnering är den entreprenadform som de tycker tar mest tid, framför allt inledningsvis.
Detta kommer belysas och utvecklas mer i delen om entreprenadformer, se kapitel 4.6
”Entreprenadformer” på sidan 21.
Samma fråga om när arbetsbördan är som högst ställdes till samtliga arbetsledare. Detta gjordes
för att se skillnader och uppfattning om arbetsbördan då både arbetsledare och produktionschefer
arbetar i produktionen. Det som de tre arbetsledarna, AL1, AL2 och AL3, hade samma åsikt om
var att arbetsbördan i deras yrke är mer momentbaserat än för produktionscheferna och de
upplever endast en större press under kortare tid då momentet pågår.
4.5.4 Utvecklingsmöjligheter
När produktionscheferna under intervjuerna fick svara på frågan: ”Ser du några
utvecklingsmöjligheter med din tjänst eller några arbetsmoment du skulle önska att bli av med för
att få din tjänst mer trivsam?” så fick författarna många olika svar men kunde samtidigt utläsa en
röd tråd, en del i deras yrke som påverkar dem negativt. Denna röda tråd är den ökade mängden
administrativt arbete som tjänsten har utvecklats mot, där samtliga respondenter anser att fokus
har tagits bort från produktionen. De arbetsmoment som intervjupersonerna lyfter fram är det
ökade arbetet som kvalitet, miljö och arbetsmiljö, ekonomistyrning samt handlingar vid komplexa
projekt.
Vad arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö har fått för konsekvenser för produktionschefer är
det allt mer strikta restriktioner och regler från både samhället och företagen själva. Detta har lett
till att mycket mer dokumentation och uppföljning krävs av produktionscheferna då det är de som
bär ansvaret för att dessa moment utförs. PC5 sammanfattar problematiken med dessa frågor, även
de övriga produktionscheferna instämmer med vad PC5 säger.
”Vissa krav företaget ställer på oss när det kommer till kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor
har lett till en högre arbetsbörda för personalen ute i produktionen. Jag kan ibland känna att
det är lite dålig support och vägledning från organisationerna inom företaget som har tagit
fram de nya koncepten. Vissa delar är lagkrav och ska såklart följas, men det finns många
andra krav som företaget ställer på oss som inte hjälper produktionen” (Personlig
kommunikation med PC5).

Ekonomistyrningen innebär, enligt respondenterna, att fakturaflödet ska kontrolleras av
produktionscheferna, ekonomidiagnoser ska göras för att följa upp budgeten för projekten samt
externa kostnader så som ändrings- och tilläggsarbeten ska justeras och diskuteras med
produktionschefen. Denna del lyfts främst av PC3, PC5 och PC6 och som PC3 nämner i intervjun
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är att fakturaflödet kräver daglig översyn, annars blir det snart en åtta timmars arbetsdag endast
tillägnat fakturaflödet.
Respondenterna nämner att det är både tidskrävande och svårnavigerat med handlingar vid
komplexa projekt. Främst PC4 och PC6 belyser detta och fortsätter med att förklara bostädernas
mer komplexa byggproduktion jämfört med kommersiella fastigheter, speciellt de senaste
årtiondena.
En lösning på problemet är, enligt samtliga respondenter, att tillsätta en tjänst som enbart arbetar
med de administrativa arbetsmomenten i projekten, så som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
”Att tillsätta en tjänst som arbetar med de administrativa frågorna, som har ökat lavinartat,
på varje projekt är ett steg i rätt riktning. Annars är det lätt en produktionschef drunknar i
papper om man inte får stöd vilket leder till att man tappar tid ute i produktionen. Dock så
ska en produktionschef inte släppa vissa delar helt, så som ekonomin, eftersom man måste
kunna följa upp och ha koll på pengarna då det är produktionschefens ansvar” (Personlig
kommunikation med PrC2).

Ytterligare en utveckling, som PrC2 nämner, för att göra produktionschefsrollen enklare att
tillträda, är att använda sig av en biträdande produktionschef som stöttar och hjälper den nytillsatta
produktionschefen. Detta då PrC2 och övriga respondenter menar att yrket produktionschef är
komplext och svårt att hantera utan större erfarenhet.

4.6 Entreprenadformer och samarbetsformer
Valet av entreprenadform kan påverka produktionschefens arbetsbörda. De entreprenadformer
som används mest inom byggbranschen är utförandeentreprenad, totalentreprenad och partnering.
Vilken entreprenadform som används bestäms av beställaren och valet av vilken typ av
entreprenadform som har varit vanligast har förändrats med tiden. Enligt PC1 har valet gått från
att mestadels vara utförandeentreprenad till att bli mer totalentreprenad och nu det senaste även
mycket partnering. Det har påverkat produktionschefernas sätt att arbeta, då utförandeentreprenad
kräver mindre arbete i projekteringsfasen för byggföretaget, då beställaren gör all projektering. Med
totalentreprenadernas och partnerings intrång på marknaden har projekteringen istället flyttats från
beställaren till entreprenören.
Samtliga respondenter, men framför allt PC2, PC4 och PrC1, anser att partnering är den
entreprenadform som belastar produktionscheferna mest då det tar mycket tid i projekteringsfasen.
Detta då man tillsammans med kunden och övriga entreprenörer arbetar fram lämplig process
under kontinuerliga möten. Man får genom detta sätt att arbeta på en mer lagkänsla där man
tillsammans jobbar mot det uppsatta målet i en projektgrupp, där man även har möjlighet att
påverka processen och de olika metodvalen. Som PC2 nämner, är det en stor fördel när beställare
och entreprenörer arbetar tillsammans som ett lag i en projektgrupp då beslutsfattandet sker
snabbare samtidigt som man vet vem man ska fråga om ett problem uppstår. Men PC2 berättar
även om något skulle gå fel i produktionen är alla rädda om sitt eget varumärke och diskussioner
om vem som bär ansvaret kan uppstå istället för att lösa problemet som ett lag.
Trots den högre arbetsbelastning partnering medför på produktionscheferna är respondenterna
eniga om att denna entreprenadform fungerar bra och ofta leder till goda resultat, både för
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entreprenörer och beställare. Dock en problematik som PrC1 belyser, om partnering skulle
fortsätta öka och bli mer populärt bland beställare är vikten av att tillsätta en ren projekteringstjänst
som sköter de inledande faserna i partnering. Detta för att sedan låta produktionschefen vara
delaktig när det blir mer relevant, eftersom en produktionschefs projekt kan överlappa varandra
och det kan bli mycket arbete med två eller fler projekt igång samtidigt.
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5 Analys
Kapitlet analyserar empirin med grund i den teoretiska referensramen. Analysen kommer leda
till slutsatser för rapporten där argumenten i analysen kommer baseras på den insamlade
informationen från intervjuer samt litterära studier.

5.1 Förändringar som har skett
Enligt studien av Styhre och Josephson (2006) har yrket produktionschef blivit striktare och
friheten har minskat när det gäller att styra sin egen produktion. Detta belyser även den äldre
ålderskategorin bland respondenterna där PC1, PC3 och PC6 har sett förändringen under sitt
arbetsliv. De pekar på att produktionschefsyrket har blivit en mer administrativ tjänst då krav från
både företag och samhället i stort har ökat med tiden.
Gerbert et.al, (2016) nämner i sin artikel att digitalisering och teknikutveckling är två stora delar
som har förändrats i byggbranschen. Digitalisering och teknikutveckling har framförallt PC1, PC3
och PC6 upplevt under sina många år i byggbranschen. Dock finns det delade meningar hurvida
det har fört med sig mer problem än positiva faktorer. När man pratar om digitalisering i
produktionen nämner respondenterna det positiva med det när det kommer till ekonomistyrningen
som produktionscheferna är ansvariga för. Förr kom fakturorna med post och beställningar gjordes
mer analogt, jämfört med idag då allt sker digitalt, vilket har underlättat arbetet för
produktionscheferna. Även ritningar, handlingar och övrig information hanteras och skickas
mycket enklare nu, eftersom det sker digitalt.
När respondenterna berättar om teknikutveckling och vad det har fått för följder för branschen
pratar de om utvecklingen i form av nya effektivare verktyg som medför att arbetet utförs enklare
och snabbare. Detta har i sin tur, enligt respondenterna, lett till en mer stressad tillvaro då fler
moment sker samtidigt och i ett högre tempo. Respondenternas åsikter stämmer överens med det
Gerbert et.al, (2016) beskriver om teknikutvecklingens följder.

5.2 Generationsskillnader
I artikeln skriven av Wong, Wan och Gao (2017) belyser skribenterna vad olika generationer
prioriterar, värdesätter och har för mål. Dessa teorier bekräftades i intervjuerna med respondenter
i olika generationer då man tydligt kunde utläsa skillnader på vad den yngre generationen prioriterar,
värdesätter och har för mål. Enligt artikeln är det viktigt för den yngre generationen att ha ett
flexibelt yrke och möjlighet till utveckling och miljöombyte. Detta har konstaterats av den äldre
produktionschefen PC3 och arbetsledaren AL3, som har sett att yngre personer väljer att stanna i
sina roller en kortare tid och vill istället vidare mot andra karriärsmål. PC3 och AL3 menar då att
man aldrig blir skicklig som produktionschef om man inte är villig att arbeta först som arbetsledare
en längre tid, för att när man har den kunskap som krävs ta steget upp som produktionschef. Här
visas det tydligt att artikeln av Wong, Wan och Gao (2017) samt artikeln skriven av Baruch (2004)
stämmer överens med verkligheten då PC3 tillhör den generationen som värdesätter att arbeta i
samma yrke och företag en längre tid än att jaga höga karriärsmål.

Vid intervju med PC1 framkommer det att föräldraledighet och frånvaro på grund av vård av sjukt
barn inte var lika accepterat förr som det är idag. PC4 och PC5, som tillhör en yngre generation,
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anser att ta ut föräldraledighet eller vara hemma på grund av vård av sjukt barn är något som är en
självklarhet i dagens samhälle. De menar på att man som projektgrupp måste samarbeta och täcka
upp för varandra vid dessa tillfällen, vilket även Wong, Wan och Gao (2017) konstaterar beror på
generationsskillnader. Att generationerna skiljer sig åt vad gäller prioriteringar syns tydligt i
diagrammet, i Figur 6, nedan där respondenterna fick svara på frågan om yrket möjliggör
föräldraledighet och vård av sjukt barn.
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Figur 6: Diagram över prioriteringar i olika generationer.

Attityden mellan de olika generationerna var att den yngre generationen anser att föräldraledighet
idag är mer accepterat i byggbranschen och att få möjlighet till föräldraledighet är enligt de yngre
respondenterna ett måste. Den äldre generationen har sällan tagit ut föräldraledighet eller varit
frånvarande på grund av vård av sjukt barn, vilket återigen bevisar skillnader mellan generationer
när det kommer till prioriteringar.

5.3 Organisation i byggföretag
Större byggföretag i Sverige är allt mer toppstyrda, vilket Grand, Ryszard och Tåhlin (1994) skriver
i sin artikel och fortsätter med att förklara orsaken till detta. De belyser att samtliga inom företaget
arbetar utifrån utarbetade koncept och modeller, för att få en mer strukturerad organisation samt
en mer jämn och stadig kvalitet. Då samtliga respondenter arbetar i större toppstyrda byggföretag,
fick de säga sitt i frågan om hur toppstyrningen påverkar deras arbetssituation. Samtidigt som
flertalet respondenter anser att ett toppstyrt företag leder till ett mindre kreativt och enformigt
arbete, menar andra på att det är bra med toppstyrningen. Detta då andra, utomstående, kan enklare
sätta sig in i projekten då de är utformade på liknade sätt, vilket är meningen med toppstyrda företag
enligt Grand, Ryszard och Tåhlin (1994).
Dock är samtliga respondenter eniga om att ett toppstyrt företag kräver mer kontroller och ställer
mer krav på de anställda i produktionen, speciellt i frågorna om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För
produktionscheferna har det medfört mer administrativt arbete och som respondenterna menar tar
bort fokus från produktionen. Enligt Nordstrand (2008) har företagen skyldighet att följa lagar och
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regler som ständigt förändras och utvecklas, vilket stämmer överens med det som respondenterna
påpekar.

5.4 Mellanchefer
I artikel skriven av Styhre och Josephson (2006) så har yrket att arbeta som mellanchef en negativ
stämpel och attityd. Dock anser ingen av respondenterna att yrket har en negativ stämpel eller
attityd, men vissa respondenter anser att ansvaret tjänsten för med sig, i vissa fall, kan vara
oattraktivt. Orsaken till detta är, enligt Styhre och Josephson (2006), att produktionschefen bär
yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, den ekonomiska prestationen i projektet, att
produktionen håller tidsplanen samt att leda och kommunicera med medarbetarna. Samtidigt
menar Styhre och Josephson (2006) att som produktionschef behöver man förmågan att kombinera
en mängd aktiviteter på samma gång, både praktiska och administrativa, vilket lätt kan leda till en
hög arbetsbörda.
5.4.1 Arbetsbörda hos produktionschefer
Även respondenterna har liknande åsikter som Styhre och Josephson (2006) belyser vad gäller
ansvaret i produktionen. Det som skiljer respondenterna och författarna från varandra är att
respondenterna enbart nämner ett par av faktorerna som Styhre och Josephson (2006) nämner i
sin studie. Respondenterna nämner främst kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ett stort
ansvarsområde, men ansvaret för ekonomin och personalen är även ett stort ansvarsområde. Att
arbetsbördan kan vara hög instämmer samtliga respondenter med, men det är ingen som nämner
att yrket skulle ha en negativ stämpel eller attityd. De menar istället att arbetet är givande och
samtliga respondenter trivs med yrket som produktionschef. Framförallt PC3, PC4 och PC6 har
samma uppfattning om vilka egenskaper en produktionschef bör ha för att kunna utföra yrket på
ett så bra sätt som möjligt. De egenskaper som respondenterna nämner är förmågan att kunna
planera och prioritera, samtidigt som att vara en god ledare och kunna leda arbetet och gruppen
mot det gemensamma målet. Respondenterna fortsätter med att belysa vikten av att kunna vara
flexibel och hantera flera moment parallellt, samtidigt som man alltid behöver vara strukturerad
och noggrann. Detta stämmer överens med vad Styhre och Josephson (2006) belyser som viktiga
egenskaper.
Respondenterna nämner två orsaker till varför arbetsbördan kan variera i ett projekt. De säger att
det kan både bero på vilket stadie ett projekt befinner sig i samt olika faktorer som kan påverka. I
artikeln av Styhre (2011) skriver han om att produktionschefer känner hög arbetsbörda och stress
i perioder. Det är något som respondenterna i denna studie beskriver mer ingående, dock finns det
delade meningar om när arbetsbördan och stressen är som högst. Vissa anser att arbetsbördan och
stressen är som högst i början av ett projekt, medan andra menar på att det är i mitten eller i slutet
som arbetsbördan och stressen i ett projekt är som högst. Orsaken till detta beror, enligt denna
studie, inte på ålder, vilket visas tydligt i diagrammet i Figur 8 nedan.
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Figur 7: Tabell över åldersfördelning till Figur 8.
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Figur 8: Diagram över arbetsbörda i byggprojekt.

Enligt respondenterna finns det ett par faktorer som påverkar hur låg respektive hög arbetsbördan
är i ett projekt. En del som nämns av flertalet produktionschefer är arbetsbördan och stressen som
ekonomistyrningen tillför. I alla projekt är fakturaflödet en stor del av ekonomistyrningen för en
produktionschef eftersom det kräver mycket tid enligt respondenterna. De menar även på att har
man ett projekt som redan i startskedet har en stram budget, eller att något oförutsett sker under
projektets gång som drabbar ekonomin, medför det en ständig stress för en produktionschef då
det är deras uppgift att uppfylla organisationens vinstmål för projekten. Detta är även något som
Styhre och Josephson (2006) nämner som en faktor relaterar till både stress och hög arbetsbörda.
En ytterligare faktor som belyses av en respondent är utsattheten vad gäller underentreprenörers
arbete, då detta är utanför produktionschefens kontroll, samtidigt som faktorn kan drabba
arbetsbördan negativt.
5.4.2 Utvecklingsmöjligheter
I och med den höga arbetsbördan som produktionscheferna upplever, framförallt administrativt,
nämner de en potentiell förbättring i form av att tillsätta en tjänst som enbart arbetar med
administrativa arbetsuppgifter i varje projekt. Detta skulle enligt respondenterna underlätta deras
vardag och fokusen skulle istället vara mer inriktat på produktionen. På grund av att denna tjänsten
inte finns på samtliga arbetsplatser i dagsläget tvingas produktionscheferna prioritera bort
arbetsmoment som annars skulle göras, vilket bland annat PC6 nämner i intervjun.
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I intervjuerna ger även ett par respondenter förslag på ytterligare lösningar om problemet med
komplexiteten som produktionschefsyrket innebär. Bland annat nämner PrC2, liknade det Styhre
(2008) skriver i sin artikel, om att använda sig av en erfaren person som stöttar och hjälper en
produktionschef inom det berörda området. Detta skulle innebära ett lättare steg in i yrket då
personen får en vägledning om hur yrket fungerar och viktiga faktorer att tänka på.

5.5 Entreprenadformer och samarbetsformer
Som Eriksson (2010) skriver, är partnering en strukturerad samarbetsform som bygger på att
beställare, konsulter, entreprenörer och andra aktörer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål
med start i ett tidigt skede. Detta är något som ett flertal respondenter även belyser som en
beskrivning av partnering, där respondenterna beskriver att man, framförallt i inledningsfasen,
arbetar tillsammans som en projektgrupp. Respondenterna förklarar även partnering som ett bra
sätt att arbeta på, samtidigt som arbetsbördan kan öka med denna typ av entreprenadform.
Arbetsbördan som respondenterna säger öka är framförallt i inledningsfasen, där
produktionscheferna ingår i projekteringsfasen, vilket innebär bland annat många möten.
Respondenterna beskriver en bild som målar upp hur partnering som entreprenadform ser ut i ett
organisationsschema enligt Figur 9 nedan.

Konsulter

Beställare
Projektgrupp

Markentreprenör

Byggentreprenör

Elentreprenör

Golvbeläggnentreprenör

Målningsentreprenör

Övriga
entreprenörer

VVSentreprenör

Underentreprenörer

Figur 9: Partnering.

Partnering är en samarbetsform och kan se ut på många olika sätt. PC2 och PC4 belyser i
intervjuerna att partnering tillsammans med samtliga entreprenadformer bjuder in till en mer
delaktig projektering, snabbare beslutsfattande och ett arbete tillsammans mot det gemensamma
målet mellan beställare och entreprenörer.
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6 Diskussion
I diskussionskapitlet presenteras rapportens problemformulering där källornas åsikter
diskuteras och granskas utifrån den Teoretiska referensramen och Empirin i de olika
områdena.
Författarna har i uppsatsen utgått från att det föreligger problem i produktionschefernas
arbetssituation i större byggföretag i Sverige. Flera litterära studier har gjorts i området mellanchefer
och problematiken med yrkesrollen, vilket ligger till grund för rapportens ämne och
frågeställningar. Produktionschefer i byggbranschen har liknats med mellanchefer i flertalet studier,
vilket även är något författarna har uppfattat i intervjuerna som har gjorts. Allt eftersom arbetet
fortlöpt har skribenterna erhållit en större kunskap angående de olika områdena som uppsatsen
berör.
Enligt den äldre generationen har produktionschefsyrket förändrats under deras arbetsliv. Det är
framförallt digitaliseringen, teknikutvecklingen och samhällets utveckling som har orsakat
förändringarna i yrket. Dessa faktorer har medfört snabbare kommunikation- och
informationsvägar, nya metoder och verktyg samt högre krav och fler bestämmelser på både
produktionen och arbetsplatsen. Tillsammans har ovanstående förändringar lett till ett mer
administrativt arbete för produktionscheferna samt en mer hektisk arbetssituation. Skillnaderna
mellan de olika ålderskategorierna är att den yngre ålderskategorin ansåg att yrket innebär just detta
då de inte har upplevt den stora förändringen. Dock instämmer den yngre generationen med den
äldre om att det administrativa arbetet är för stort och anser att fokus tas bort från produktionen.
Den äldre generationen värderar arbetet på ett annorlunda sätt jämfört med den yngre, då den äldre
generationen prioriterar det högre och värdesätter det mer, medan den yngre har andra
prioriteringar och värderingar som står högre än arbetslivet. Dessa skillnader i prioriteringar och
värderingar medför, enligt författarna, motsättningar mellan de olika generationer då den yngre
generationen värdesätter en mer flexibel vardag och familjelivet på ett annorlunda sätt. Vad
konsekvenser blir är framförallt ett annorlunda sätt att arbeta på, då den äldre generationen vill ha
full kontroll på allt hela tiden och har svårigheter med att lämna över ansvaret på andra i
projektgruppen, medan de yngre inser vikten av att dela på arbetet för att få en mer flexibel och
fungerande vardag.
Ett hinder som författarna har uppfattat gällande flexibiliteten i yrket produktionschef är följderna
av de alltmer toppstyrda företagen. Det som belyses i litterära studier om vad toppstyrning innebär
är att samtliga i företaget ska arbeta utifrån utarbetade koncept och modeller vilket, enligt
respondenterna, har lett till mindre frihet i produktionen och begränsade möjligheter för sin
arbetssituation. Dessutom kräver toppstyrda företag större fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö
som i slutändan landar under produktionschefernas ansvarsområden som bidrar till mer
administrativt arbete. Boken som berör ämnet belyser detta, dock ser författarna skillnader mellan
vad som står skrivet i boken och respondenternas åsikter där respondenterna berättar om fler krav
som ställs. Skillnaden i detta område kan bero på att boken är skriven år 2008 medan intervjuerna
gjordes 2018, samtidigt är båda parterna är eniga om att kraven hela tiden ökar. En åsikt som även
delas av båda parter är att arbetsbördan ökar på grund av de ökade kraven i detta område.
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Det var delade meningar om när arbetsbördan är som högst i ett projekt, det delades mellan början,
mitten och slutet av ett projekt. Här kunde ingen generell bild antas då det inte fanns några likheter
mellan personer i samma generation, vilket visas tydligt i Figur 9 på sidan 26. Dock fick författarna
uppfattningen om ett par faktorer som hade mer eller mindre påverkan på arbetsbördan där det
bland annat framkom vikten av en väl fungerande projektgrupp och ett annorlunda synsätt på det
administrativa arbetet. I både litterära studier och i intervjuer finns det uppfattningar om att små
faktorer, som en produktionschef inte kan påverka, kan drabba ett projekt väldigt negativt och
därmed medföra en hög stress och arbetsbörda för alla parter i projektet, framförallt för
produktionschefen. Detta gör yrket produktionschef till oerhört utsatt då de flesta faktorer är
utanför deras ansvarsområde och ofta uppkommer utan chans till att påverka problemet.
Faktorer som företagen ställer på produktionen, som därmed ökar arbetsbördan, kan förutses men
inte undkommas. Sådana faktorer är ekonomistyrningen samt kraven och bestämmelserna på
kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket nämns i både litterära studier och i intervjuer som har gjorts i
detta arbete. Uppfattningen som författarna erhållit genom respondenterna är att alla lagar och
regler ska följas, men de upplever samtidigt att företagen själva överarbetar dessa och ställer högre
krav utan större förankring i det praktiska arbetet där allt i slutändan sker.
Entreprenadformen partnering har blivit vanligare de senaste åren och är en arbetsform med en
god grundtanke där alla parter arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Partnering medför för
mycket gemensamma möten, framförallt i inledningsfasen, där arbetet ska projekteras och planeras
vilket både litterära studier och böcker samt respondenterna i detta arbete konstaterar. Dessa möten
leder, framför allt enligt respondenterna, till en hög arbetsbörda i inledningsfasen av projektet.
Däremot anser många att partnering är ett positivt sätt att arbeta på där produktionscheferna har
större möjlighet att påverka processen genom hela projektet.
Tjänsten produktionschef innebär yttersta ansvaret över projektet man arbetar på i alla kategorier.
Samtidigt är egenskaper i form av ledarskapsförmåga och att vara strukturerad och väl förberedd
viktigt för att klara av detta ansvar. Förslag på ändringar för att minska arbetsbördan för
produktionscheferna, som har framkommit vid intervjuer, är att tillsätta en tjänst i varje projekt
som enbart arbetar med de administrativa uppgifterna. Denna ändring skulle leda till att mer fokus
kan läggas på produktionen och kunna vara mer involverad i projektet när det gäller att planera
upp arbetet och föra produktionen framåt genom gott ledarskap.
Något som även belyses i denna studie är förändringen av de krav och bestämmelser som ställs på
produktionen vilket har inneburit att projekten blivit alltmer komplexa. Detta gör det svårare för
en ny person att hantera yrket eftersom det krävs mycket erfarenhet och kunskap i området. En
litterär studie och svar från ett par av respondenterna har belyst ett förslag om att använda sig av
en mer erfaren person som stöttar och hjälper den nya produktionschefen in i yrket. Enligt den
litterära studien skulle detta ge goda resultat i både form av bättre arbetssituation för den nya
produktionschefen, en naturlig övergång till yrket om personen i fråga tidigare har arbetat som
arbetsledare eller liknande samt högre kvalitet på produktionen.
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7 Slutsats
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser med grund i uppsatsens syfte och mål. Studiens
frågeställningar kommer besvaras, begräsningar redovisas samt förslag till fortsatt arbete i
området presenteras.
Syftet med rapporten var att undersöka produktionschefers arbetssituation, lokalisera eventuella
problem och hitta potentiella förbättringsmöjligheter för att underlätta arbetet för en
produktionschef. Målet var därefter att undersöka produktionschefernas arbetssätt för att sedan
finna förbättringsmöjligheter för att göra yrket mer fungerande och attraktivt. Med grund i detta
valde författarna att träffa och intervjua produktionschefer i större byggföretag samt personer med
tjänster som har anknytning till yrket produktionschef. Viktigt är dock att belysa att rapportens
slutsatser inte är generaliserbara på hela byggbranschen då rapporten grundas på ett begränsat urval
av belysta områden samt respondenter.
Problemet som författarna uppdagat är att arbetsbördan är hög på en produktionschef vilket leder
till ett mindre flexibelt arbete, där arbetssituationen i vissa perioder är näst intill ohållbar. Grunden
till detta är framförallt ansvaret som yrket innebär, där krav och bestämmelser i områdena kvalitet,
miljö och arbetsmiljö samt ekonomi och personalfrågor är en stor del av det.
En lösning på detta problem, med de höga krav och bestämmelser en produktionschef känner,
anser författarna kan vara att de supportorganisationer som tar fram alla krav och bestämmelser,
borde göra detta ute i produktionen tillsammans med de personer vars uppgift blir att uppfylla
dessa.
Ett förslag som skulle underlätta arbetet som alla krav och bestämmelser medför är att tillsätta en
administrativ tjänst i samtliga projekt. Den tillsatta tjänsten i varje projekt ska arbeta tillsammans
med produktionschefen och ta större delen av det administrativa arbetet som vanligtvis
produktionschefen tvingas arbeta med. Produktionschefen kan då istället lägga mer tid och fokus
på produktionen och att mer leda projekten framåt.
För att locka de yngre generationerna krävs det, enligt skribenterna, att möjligheten till ett mer
flexibelt arbete skapas. En lösning på detta problem skulle vara att man tillsammans i projektet kan
dela upp ansvaret och skapa en möjlighet att frångå de klassiska arbetstiderna i byggbranschen.
En annan viktig del för förändrandring i yrket kan vara att använda sig av en coachade roll som
utvecklar och stödjer produktionschefer, både för de yngre, mindre erfarna personerna och de
äldre, mer erfarna personerna. För de yngre att använda sig av en mer erfaren person som kan
hjälpa dem in i yrket, då tjänsten produktionschef kan vara ett stort steg att ta. Samtidigt för de
äldre produktionscheferna kan en coachade person utveckla och förnya deras synsätt och skapa en
större förståelse för alla individers prioriteringar och värderingar.
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7.1 Fortsatta studier
Aspekter som hanteras i rapporten är supportorganisationer, en ny typ av tjänst samt en coachade
person där en fördjupning i samtliga områden kan vara av intresse för att studera konsekvenserna
i praktiken och se om lösningarna är praktiskt genomförbara. En studie om ett närmre samarbete
mellan supportorganisationer och byggproduktionen, där de tillsammans utformar sätt att arbeta
på, anser författarna skulle kunna underlätta produktionschefernas arbetssituation. En annan studie
som skulle kunna underlätta produktionschefernas arbetssituation är en ny tjänst som arbetar mer
med de administrativa bitarna och här se hur detta samarbete skulle fungera i praktiken. Att även
få möjlighet att genomföra en studie på en byggarbetsplats där en coachande roll används hade
varit intressant, där samarbetet, utveckling och nytänkande skulle vara i fokus.
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9 Bilagor
Bilaga 1 – Intervjuunderlag
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag
Intervjufrågor Produktionschef
Intervjufrågor Arbetsledare
Intervjufrågor Projektchef
Intervjufrågor HR
Intervjufrågor Distriktschef
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Intervjufrågor Produktionschef
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänst och företag?
Ålder?
Hur många år i din tjänst?
Hur många år på företaget?
Hur ser din resa ut fram tills nu? Arbetsmässigt
Vad tycker du huvudsakligen din tjänst innebär?
I vilket stadie av ett projekt uppfattar du att din tjänst har som högst arbetsbörda?
Känner du att den tjänsten du har är flexibel? Fasta arbetstider, möjlighet att sätta upp din
egen dag/tid?
Om äldre intervjuperson: Hur har din tjänst förändrats med åren?
Om du har barn, hur har situationen sett ut med vabbning/föräldraledighet för din del
med den tjänsten du har haft?
Ser du några utvecklingsmöjligheter i din tjänst för att få den mer trivsam?
Vilket arbetsmoment hade du gärna blivit av med?
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Intervjufrågor Arbetsledare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänst och företag?
Ålder?
Hur många år i din tjänst?
Hur många år på företaget?
Hur ser din resa ut fram tills nu? Arbetsmässigt
Vad tycker du huvudsakligen din tjänst innebär?
Känner du att den tjänsten du har är flexibel? Fasta arbetstider, möjlighet att sätta upp din
egen dag/tid?
Om äldre intervjuperson: Hur har din tjänst förändrats med åren?
Om du har barn, hur har situationen sett ut med vabbning/föräldraledighet för din del
med den tjänsten du har haft?
Hur ser du på yrket Produktionschef?
Är det något som du hade kunnat tänka dig att jobba som? I så fall varför/varför inte?
o Varför inte? - Vad hade du velat ha från företagets sida för att ta det steget?
Vad ser du som största skillnaden mellan den rollen du har idag och produktionschef?
Ser du några utvecklingsmöjligheter för en produktionschef ur ditt perspektiv?
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Intervjufrågor Projektchef
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänst och företag?
Ålder?
Hur många år i din tjänst?
Hur många år på företaget?
Hur ser din resa ut fram tills nu? Arbetsmässigt
Vad tycker du huvudsakligen din tjänst innebär?
Känner du att den tjänsten du har är flexibel? Fasta arbetstider, möjlighet att sätta upp din
egen dag/tid?
Om äldre intervjuperson: Hur har din tjänst förändrats med åren?
Om du har barn, hur har situationen sett ut med vabbning/föräldraledighet för din del
med den tjänsten du har haft?
Hur ser du på yrket Produktionschef?
Vad ser du som största skillnaden mellan den rollen du har idag och produktionschef?
Hur ser rollen ut mellan dig och produktionschefen?
Ser du några utvecklingsmöjligheter för en produktionschef ur ditt perspektiv?
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Intervjufrågor HR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänst och företag?
Hur många år i din tjänst?
Hur många år på företaget?
Hur ser din resa ut fram tills nu? Arbetsmässigt
Vad tycker du huvudsakligen din tjänst innebär?
Om äldre intervjuperson: Hur har din tjänst förändrats med åren?
Hur ser du på yrket Produktionschef?
Hur ser rollen ut mellan dig och produktionschefen?
Har du sett några problem med just rollen produktionschef?
o Om JA: I så fall hur hanterar ni dem?
Ser du några utvecklingsmöjligheter för en produktionschef ur ditt perspektiv (HR)
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Intervjufrågor Distriktschef
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Tjänst och företag?
Ålder?
Hur många år i din tjänst?
Hur många år på företaget?
Hur ser din resa ut fram tills nu? Arbetsmässigt
Vad tycker du huvudsakligen din tjänst innebär?
Har du varit Produktionschef?
o Om JA: om du jämför det yrket du har idag med produktionschefsrollen, vad kan
du se för skillnader på dem? Flexibilitet/arbetsbörda etc.
Vid rekrytering av en produktionschef, vad anser du är företagets svagheter respektive
styrkor?
Företaget arbetar mycket med frågor runt Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA), vilket
vi har fått uppfattningen om, tillför en del arbete för dem ute i produktionen, samtidigt
som bostäder har blivit mer komplexa att bygga kontra förr. Anser du att ni har den
bemanningen som behövs ute i produktionen för att klara av de krav och regler som
KMA kräver?
Just nu är tiderna ute i produktionen 7–16, för att få yrket mer attraktivt för kommande
generationerna och för de anställda så kanske man skulle haft det mer flexibelt, anser du
det skulle vara möjligt?
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