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Sammanfattning
Denna rapport innehåller en studie angående pressade byggtider och hur dessa påverkar
plastledningen i ett byggprojekt med arbetsledaren i fokus. Pressade byggtider blir allt mer
omtalat i dagens byggbransch och är ett ämne som kan uppfattas olika ifrån fall till fall och
beroende på vem man frågar kan svaren skiljas i vad pressade byggtider innebär för ett projekt
eller en individ. Dagens beställare vill att byggtiderna skall pressas allt hårdare än vad de redan gör
i dagsläget vilket kan leda till att problem uppstår i produktionen. När man ser till
framtidsutsikten för byggbranschen så kan man se att byggtiderna lär pressas hårdare.
Denna rapport syftar till att få en bättre klarhet i vad pressade byggtider innebär för ett
byggprojekt och arbetsledaren och vad som egentligen händer i projektet när byggtiderna pressas.
Det framkommer i rapporten att en pressad byggtid leder till stress i byggprojektet vilket är
negativt för såväl de anställda som projektet i helhet. När stressen väl uppdagats i projektet leder
detta till att de anställda inte längre hinner med alla sina vardagliga arbetsuppgifter. När detta
inträffar så måste arbetsledaren börja prioritera olika arbetsuppgifter. Det framkommer i denna
studie att arbetsledarens arbetsuppgifter kan delas in i primära och sekundära arbetsuppgifter.
Där de primära arbetsuppgifterna är de uppgifter som direkt berör produktionen ute på
byggarbetsplatsen medan de sekundära arbetsuppgifterna är uppgifter som inte direkt berör
produktionen så som till exempel kontorsarbete.
För att rapporten skulle uppnå sitt syfte genomfördes ett metodval innan studien startade. Den
metod som kom att användas till rapporten var en kvalitativ metod. Arbetet startade genom att
skapa en teoretisk referensram. Följt av den teoretiska referensramen genomfördes nio intervjuer
med olika arbetsledare samt platschefer ifrån tre olika byggprojekt i företaget Vestia Construction
Group.
Tre frågeställningar besvaras i rapporten: Vad innebär pressade byggtider? Hur upplever
arbetsledaren sin arbetsbörda i byggprojektet under tidspress? Vilka arbetsuppgifter hos
arbetsledaren är det som främst berörs av pressade byggtider? Dessa frågeställningar har utgjort
grunden för rapporten och svaren på dessa presenteras i slutsatsdelen av rapporten.
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Abstract
This report contains a study of how pressured construction times affects the foreman in
construction. Pressured construction times are becoming increasingly popular in today´s
construction industry and is a subject that can be perceived differently from case to case.
This report aims to get a better clarity on what pressured building times means and how it affects
the foreman. Three main questions were made before the case study began: What does pressure
construction times mean? How does the foreman perceive his workload in construction projects
during pressure? What work tasks the foreman has that is mainly affected by pressured
construction times.
To ensure that the right purpose of the report could be fulfilled a choice of method was done
before the essay could start. The method used in this case was a qualitative method based on a
theoretical framework followed up by nine interviews with foreman’s and site managers at three
different construction sites.
The most interesting conclusion that were made during this report was that work experience
wasn’t something that made the workload lighter for the foreman. The workload is instead
increasing over the year as the experience grows wider due to the higher expectations on the
individual.
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Förord
I följande del presenteras författarens förord till den som vill läsa denna rapporten. Här presenteras
personer som haft stor betydelse för rapportens utförande.
Rapporten är utförd under våren 2019 och utgör avslutningen på min högskoleutbildning på
byggingenjörsprogrammet – Byggproduktion & Projektledning vid Högskolan i Halmstad. Med
tanke på att utbildningen är inriktad på byggproduktion och projektledningen så föredrog jag att
skriva om något som kommer beröra mig i min framtida yrkesroll i byggbranschen.
Under arbetets gång har jag stött på många framgångar och motgångar men resan har varit
väldigt lärorik och jag har skaffat mig en fördjupning inom ämnet som rapporten berör. Jag har
även under resans gång träffat många olika personer i branschen som hjälpt mig med min
uppsats.
Jag vill börja med att tacka min handledare Åke Spångberg på Halmstad Högskola för att du alltid
varit med och stöttat mig med olika inputs till min uppsats under resans gång. Jag vill även
framföra ett stort tack till byggföretaget Vestia Construction Group som givit mig såväl
referensprojekt som respondenter att undersöka samt intervjua i mitt arbete. Såväl som företaget
tackar jag även alla respondenter som ställt upp och blivit intervjuade i utbildningssyfte till min
rapport.
Utan nämnda involverade personers tid och engagemang hade inte denna studie varit möjlig att
genomföra.

Viktor Ribbing – 2019-05-13 – Halmstad Högskola
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1 Introduktion
I följande kapitel ges läsaren en introduktion och ett sammanhang för rapporten. Det som tas upp i detta kapitel är
främst bakgrund, problembeskrivning med tillämpade frågeställningar, syfte samt målet med rapporten och slutligen
vilka begräsningar författaren valt att anpassa rapporten efter.

1.1 Bakgrund
Byggtiderna har blivit allt mer pressade under de senaste årtiondena vilket har trätt fram som ett av
de snabbast växande problemen inom sektorn. När byggtiderna pressas leder detta till en allt mer
stressad tillvaro i produktionen (Styhre, 2011). Många beställare ställer orimligt höga krav i form
av pressade byggtider till dagens företag samtidigt som kraven för kvalitet förblir den samma om
inte högre. Någonstans går en gräns på hur mycket man kan pressa byggtiderna utan att allvarligare
problem uppstår i produktionen och kraven inte går att förverkliga (Révai, 2012). Pressade
byggtider leder till stressiga arbetsförhållanden vilket ökar risken för olycksfall, kvalitetsbrist och
att kroppen slits i förtid. När många av dagens yrkesarbetare måste sluta i förtid innan
pensionsåldern är det hög tid att börja prata om pressade byggtider (Révai, 2012). Antalet fall där
omfattande skador uppstått på konstruktionen, bland annat fukt och mögelskador, vid byggnation
ökar på grund av de pressade byggtiderna. Dessutom påverkas den psykosociala arbetsmiljön av de
kortare byggtiderna vilket ofta ger långa sjukskrivningar till följd (Byggnads, 2008).
Boverket har satt som mål att 600,000 nya bostäder skall byggas fram tills år 2025 (Eriksson, 2017).
Med nya bostäder följer även infrastruktur så som skolor, sjukhus och vägar. Denna plan kommer
att innebära att byggtiderna kommer att pressas allt hårdare än vad de görs i dagsläget. För att
kunna jobba emot Boverkets mål på 600,000 nya bostäder fram till år 2025 så kräver byggbranschen
att det anställs ca 40,000 nya årsarbeten till inom sektorn (Månsson, 2016). Med fler årsarbeten
kommer byggbranschen få en allt högre produktionstakt vilket kan resultera i en förhöjd
arbetsbörda hos platsledningen på byggprojektet då allt fler anställda skall göra klart deras
arbetsmoment i projektet på en kortare tid.
Arbetsmiljöverket såg problemet med pressade byggtider redan för några år sedan. Redan år 2011
gjordes en riksomfattande tillsynsinsats av arbetsmiljöverket inom byggsektorn. Till att börja med
inspekterade arbetsmiljöverket ca 1400 mindre byggföretag där fokus låg på att se hur allvarliga
riskerna skulle bedömas och åtgärdas på den enskilda byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöverket menar
att en bakomliggande orsak till att säkerheten sänkts med pressade byggtider är att det rör sig om
allvarliga kunskapsluckor. Dessa kunskapsluckor är svåra att förutspå när de större byggföretagen
i allt större utsträckning använder sig av underentreprenörer i byggprojektet istället för att ha egna
anställda yrkesarbetare (Arbetsmiljöverket, 2011).
Arbetsledaren kan betraktas som produktionsledningens förlängda arm i produktionen,
arbetsledaren är underställd platschefen och har ansvaret för ledning ute i produktionen.
Arbetsledarens huvuduppgift är att få produktionen att fungera utan problem och se till att kvalitet,
arbetsmiljö, budget och tidsplan följs ute i produktionen (Byggledarskap, 2014).
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1.2 Problembeskrivning
Allt mer pressade byggtider ställer till stora problem för byggsektorn. Det är till stor del
arbetsledarens ansvar att produktionen fortsätter med samma kvalitet och säkerhet trots de
pressade byggtiderna. Det är nu viktigt att se över hur den stress som uppstår i byggprojektet på
grund av tidspressen påverkar arbetsledaren i sin yrkesroll. Så länge byggprojektet har en hög
stressnivå kommer det ständigt ställas högre krav på platsledningen och framförallt arbetsledaren.
Det är därför viktigt att veta hur arbetsledaren upplever sin arbetsbörda samt vilka arbetsuppgifter
som främst påverkas utav rådande tidspress i branschen.
1.2.1 Syfte
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur arbetsledaren upplever sin arbetsbörda i
produktionsfasen av byggprojektet. Detta fördjupat innebär att olika arbetsuppgifter och moment
i arbetsledarens vardag behöver ses över för att förstå hur mycket olika delar av byggprocessen
påverkas utifrån arbetsledarens perspektiv. Efter insamling av data kommer förhoppningsvis
slutsatser kunna dras kring hur arbetsledaren upplever sin arbetsbörda i tidspressade projekt i
byggbranschen.

1.3 Frågeställningar
Vad innebär pressade byggtider?
Hur upplever arbetsledaren sin arbetsbörda i byggprojektet under tidspress?
Vilka arbetsuppgifter hos arbetsledaren är det som främst berörs av pressade byggtider?

1.4 Mål
Målet med studien är att få fram konkreta problem som uppstår av pressade byggtider utifrån hur
arbetsledaren upplever det. Målet är även att försöka konstatera mer specifikt exakt vad en pressad
byggtid innebär för arbetsledaren.

1.5 Avgränsningar
För att studien skall hålla sig inom tidsramen för examensarbetet kommer studien utföras i
samarbete med Vestia Construction Group. Studien kommer att hålla sig till hur arbetsledaren i
byggprojekten påverkas utav pressade produktionstider utifrån Vestias perspektiv och andra
företag kommer inte att inkluderas i studien. Fokus i rapporten kommer ligga på hur pressade
byggtider påverkar byggprojektets kvalitet och säkerhet utifrån arbetsledarens perspektiv. Det
kommer i denna studien inte tas upp hur beställare eller yrkesarbetare påverkas. Studien kommer
att hålla sig till hur pressade produktionstider påverkar byggprojektet under produktionsfasen och
kommer inte gå in på någon annan fas av projektet än själva produktionsfasen. Arbetet avser inte
att lösa problemet kring hur pressade byggtider uppstår utan fokuserar på vad som kan göras under
dessa omständigheter.

1.6 Förväntat resultat
Det resultat som förväntas fås fram ur denna studie är en utvärdering kring hur pressade
produktionstider påverkar arbetsledaren i byggprocessen. Författaren förväntar sig innan studiens
start att resultatet av studien kommer peka på olika problem som uppstår för arbetsledaren i
produktionen när byggtiderna pressas.
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1.7 Metod
Författaren har valt att genomföra detta arbete baserat på en litteraturstudie samt intervjuer med
arbetsledare samt platschefer ifrån 3 olika byggprojekt på företaget Vestia Construction Group.
Arbetet baseras på en kvalitativ metodstruktur.
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2 Metod
Metodkapitlet är tillägnat för att beskriva de metoder som författaren valt att arbeta med för att genomföra studien
samt varför dessa valts. Vidare beskriver detta kapitel olika tillvägagångsätt och syn på olika metoder där författaren
visar hur dessa tillämpas i studien. Genom att genomföra intervjuer med en litteraturstudie som grund hoppas
författaren öka trovärdigheten av rapporten.

2.1 Kvalitativ metod
Den undersökning som genomfördes för denna rapport genomfördes enligt en kvalitativ metod.
Detta på grund av att ämnet som undersöks kan uppfattas olika ifrån individ till individ och på så
sätt måste en mer nyanserad metod genomföras som tillåter tolkningar och åsikter för att undersöka
ämnet i fråga. Eftersom författaren valt att arbeta med intervjuer av olika personer i branschen så
anses ett kvalitativt metodval det mest lämpliga för denna studie.
En kvalitativ metod bygger på att få insikter och en förståelse kring hur verkligheten ser ut. I
kvalitativ forskning söks åsikter och den insamlade data kan vara ostrukturerad. Trots att den data
som ges kan vara ostrukturerad tenderar den att vara väldigt detaljrik vilket kan ge en bredare
omfattning kring det specifika området. Vid forskning kring specifika problemområden där
information samlas för att skapa en bättre förståelse i själva problemområdet lämpar sig kvalitativa
forskingmetoder. Metoden utgörs av att författaren samlar information om problemområdet för
att sedan skapa sig en uppfattning som kan ligga till grund för en ny teori. (Fellows & Liu, 2008).
Analysen av den data som ges vid kvalitativ forskning kan vara svårare att förstå vilket kräver att
den sorteras för att skapa en betydelse för forskningen (Fellows & Liu, 2008).

2.2 Datainsamling
Den information som bearbetas i rapporten kommer att grunda sig på två olika typer av källor.
Dels skriftlig information ifrån olika databaser i from av vetenskapliga artiklar/rapporter och
böcker samt hemsidor och dels intervjuer med olika respondenter som representerar branschen.
2.2.1 Litteraturstudier
För att skapa ett underlag till studien genomfördes en teoriinsamling i form av böcker,
vetenskapliga artiklar samt andra rapporter/intervjuer inom liknande ämnen för att se vad som är
undersökt inom ämnet. Även hemsidor så som arbetsmiljöverket och boverket har använts vid
litteraturstudien för att hitta olika föreskrifter gällande det aktuella området rapporten berör.
Böcker är hämtade ifrån Halmstad högskolas bibliotek medan de vetenskapliga artiklarna samt
andra rapporter är hämtade ur några av de databaser som Halmstad högskola tillhandahåller. Dessa
databaser var följande: OneSearch, Diva och Compendex. De sökord som användes till denna
teoriinsamling var sökord så som: Arbetsledare, Pressade byggtider, Stress, Stress i byggbranschen,
Arbetsbörda, Foreman, Workload, Construction.
2.2.2 Intervjuer
Det är att föredra inom forskningssammanhang att intervjuer med respondenter sker i form av
individuella intervjuer där varje enskild respondent själv kan svara på frågor. På detta sätt ges mer
personliga åsikter, upplevelser och tyckanden hos en specifik individ vilket kan vara svårt att uppnå
vid en gruppintervju. För att få ärliga svar ifrån respondenterna skall dessa försäkras om att
materialet som ges av intervjuer behandlas konfidentiellt (Ejvegård, 2007).
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Intervjuerna till denna rapport har genomförts individuellt med varje enskild respondent och det
material som gavs användes konfidentiellt till den mängd det gick. Respondenten i fråga behövde
inte uppge sitt personliga namn då detta inte är av vikt för rapporten. Däremot ställdes frågor om
deras erfarenhet ifrån byggranchen som helhet samt yrkesroll i företaget och yrkeserfarenhet då
detta är av vikt för rapporten och inte kan undvikas. För att skapa en viss grad av validitet i
rapporten valdes 9 respondenter ut för att delta i intervjuer till rapporten.
2.2.2.1 Intervjuns struktur
Vilka typer av svar som ges under intervjun är beroende av vilken struktur som intervjun innehåller.
De två typer av svar som kan ges är öppna samt bundna svar. Bundna svar innebär kortfattade svar
i form av alternativen: ja, nej eller vet inte. Öppna svar är motsatsen till bundna vilket innebär att
svaren måste formuleras mer genomtänkt och respondenten har möjligheten att svara med större
nyansering än vad som skulle gjorts vid ett bundet svar (Ejvegård, 2007).
Intervjuerna till denna rapport innehåller frågor som ger utrymme för öppna svar i vissa fall medan
bundna i andra fall beroende på fråga. Intervjuerna har inledningsvis frågor om respondenten där
bundna svar kommer att vara att föredra. Detta är frågor om respondentens bakgrund inom
branschen i form av deras position samt yrkeserfarenhet. Vidare i intervjun ställdes frågor till
respondenten som gav mer öppna svar där respondenten själv kunde svara med personliga åsikter,
upplevelser eller tyckanden.
Intervjuerna följde en förutbestämd struktur som visas i bilaga 1 och 2. Dock har författaren av
denna rapport även valt att ställa olika följdfrågor till vissa respondenter och vissa frågor för att
kunna få en djupare inblick i vad respondenten anser i ett visst område. Bilagorna 1 och 2 har
utgjort intervjuns grund men denna grund byggdes även på beroende på vad författaren kände att
respondenten hade att säga inom ett visst frågeområde. Alla svar ifrån intervjuerna sammanfattades
sedan och går att hitta under empirikapitlet i rapporten. Dessa sammanfattningar av de olika
intervjuerna har olika längd och skiljer smått i mängden innehåll beroende på vad respondenten
hade att säga om de frågor som ställs.

2.3 Urval
Intervjuer är tidskrävande både att genomföra med respondenten samt efterarbetet av intervju och
det är därför viktigt att noga göra ett väl genomtänkt urval av respondenter för att genomförandet
av intervjuer skall hålla sig inom tidsramen av projektet (Ejvegård, 2007).
Urvalet av respondenter har skett i samband med att tre referensprojekt valts till denna studie. De
referensprojekt som har utsetts till denna studie har alla en viss platsledning och det är av
platsledningen i de tre referensprojekten som respondenterna valts ut.
För att denna rapport skulle hålla sig inom ramen för examensarbetet har 9 intervjuer med olika
respondenter genomförts. Dessa 9 intervjuer har skett med respondenter ifrån två olika
yrkesområden. Dels arbetsledare som utgör majoriteten av intervjuerna men även platschefer för
att kunna besvara alla frågeställningar i rapporten. Detta på grund av att det är viktigt att se om
arbetsledarens egna uppfattning kan skilja sig ifrån hur andra yrkesroller uppfattar arbetsledarens
roll i byggprocessen. Gällande pressade byggtider så kan detta även skiljas ifrån vilken yrkesgrupp
som tillfrågas på grund av arbetsbelastning i normala projekt, det är därför viktigt att även tillfråga
platschefer gällande denna fråga. Se figur 1 för uppdelning av respondenter som deltagit i intervjuer.
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Andelen Arbetsledare samt
Platchefer

Platschefer 33%

Arbetsledare 67%

Figur 1 fördelningen mellan arbetsledare och platschefer som deltagit i intervjuer.

2.4 Företaget
Vestia Construction Group består enligt dem själva av ett mycket starkt team bestående av erfarna
produktionsresurser och skickliga yrkesmedarbetare som tidigare utfört projekt upp till 800
miljoner kronor. De har lång erfarenhet av större projekt i Göteborgs innerstad, både av bostäder
och kommersiella byggnader. Några av Göteborgs största och mest etablerade beställare har anlitat
Vestia i sina samverkansprojekt. Några av dessa är bland annat Castellum, Vasakronan,
Hufvudstaden samt Swedavia.
Vestias största verksamhetsgren är Bygg- och entreprenadverksamhet där de har flertalet
samarbeten med diverse underleverantörer samt konsulter vilket ger dem en stabilitet i projekten.
De arbetar nära sina kunder och hjälper till med alla typer av projekt. Både ombyggnadsarbeten,
reparationsarbeten samt underhållsarbeten så väl som nyproduktioner.
Parallellt med entreprenad och byggservice arbetar de med projektutveckling som de genomför
dels i egen regi och dels i samarbeten med andra fastighetsbolag och investerare. De förädlar och
utvecklar både kommersiella byggnader och bostäder.

2.5 Validitet
Denna rapport bygger på intervjuer av personer anställda på samma företag. Företagets värderingar
och synsätt kan påverka den enskilda individens inställning. Eftersom de är flera till antalet som
intervjuats så anser författaren att validiteten ändå är god. Respondenterna har också olika ålder
samt olika erfarenheter inom branschen både till position och år vilket ger rapporten en bättre
reliabilitet. Det problemområde som undersökts i rapporten är väldigt omfattande och generell för
branschen vilket påverkar denna rapports validitet då metoden baseras på ett företag istället för
branschen i helhet.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel ges en överskådlig beskrivning till vilket som utgör den teoretiska grunden för rapporten. Detta
kapitel lyfter fram tidigare forskning inom ämnet samt hur den teoretiska grunden för ämnet skall tillämpas senare
i rapporten.

3.1 Tidigare forskning inom ämnet
3.1.1 Kartläggning av arbetsledarens arbetsfördelning i byggproduktion
2017 genomfördes ett examensarbete på Halmstad högskola av Allan Abdul Gabar och Dennis
Protic. Examensarbetet bestod av en undersökning av möjliga förbättringar inom yrkesrollen
arbetsledare. Arbetet hade inte syftet att undersöka pressade byggtiders påverkan på arbetsledarens
arbetsbörda men detta var något som arbetsledarna nämnde i deras intervjuer. Allan och Dennis
kunde under sin analys konstatera att samtliga arbetsledare som deltog i deras studie kände av en
hög arbetsbelastning under jämna perioder i byggprojektet. Det beskrivs att det förekommer
perioder då arbetet för arbetsledaren blir väldigt stressigt och en del övertid kan förekomma (Gabar
& Protic, 2017)
I studien genomfördes 3 enkätundersökningar på olika referensprojekt som var och en för sig
visade hur arbetsledarens procentuella arbetsfördelning var på respektive referensprojekt. Dessa
sammanställdes sedan och resulterade i ett stapeldiagram över hur samtliga undersökta
arbetsplatser redovisade sin procentuella arbetsfördelning av arbetsledarens vardagliga
arbetsuppgifter (Gabar & Protic, 2017).

Medelvärden av samtliga arbetsplatser
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3,43

1,78

Figur 2 Fördelning av tid i procent av en arbetsledares arbetsuppgifter

(Gabar & Protic, 2017)
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7,12
4,75
2,13

1. Prata i telefon

Innefattar alla samtal som förekommer under
arbetstid.
Innefattar all ledning och fördelning vad gäller
leverans, underentreprenörer och egna
hantverkare. Till exempel planering av framtida
arbetsmoment.
Innefattar
alla
möten
till
exempel
byggstartmöte,
uppföljningsmöte,
produktionsmöte, byggmöte, miljö samt
kvalitétsmöte.
Dirigering/ omdirigering av arbetsuppgifter till
egna medarbetare samt styra upp arbetet ifall
något är oklart.
Innefattar all omplacering av material på
arbetsplatsen.
Fördelning av mottagna leveranser på
arbetsplatsen.
Lösning till ett problem som uppstår i
produktionen.
Diskussion, problemlösningar och allt annat
som berör produktionen.
Innefattar
alla
diskussioner
och
problemlösningar på plats utfört med
underentreprenörer.
Att man finns till hands och säkerställer att allt
flyter på.
Innefattar allt administrativt arbete som
exempel E-post, tillbudsrapporter och
fakturor.
Innefattar saker som egentligen inte ingår i
arbetsledarens arbetsuppgifter som till exempel
att städa, bära, lyfta.
Arbetsledare uppgift att låsa upp och stänga
bygget varje dag.
Innebär att man lämnar arbetsplatsen för att
utföra något relaterat till produktionen.

2. Planering

3. Möte

4. Samordning/ kommunikation med
hantverkare
5. Förflyttning av material på arbetsplats
6. Placera ut varor/ ta emot leverans
7. Problemlösning
8. Kommunikation med arbetsledning.
9. Samordning/ kommunikation med
underentreprenörer
10. Uppföljning av produktionen
11. Kontorsarbete.
12. Arbetssyssla
13. Öppning & stängning av bygget
14. Ärende

Figur 3, Tydligare beskrivning av vad staplarna i figur 2 innebär.

(Gabar & Protic, 2017)
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3.2 Arbetsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter inom byggproduktion.
3.2.1 Planering
Det är sedan länge känt att planering och förberedelser krävs för att genomföra byggnads- och
anläggningarbete på ett effektivt och säkert sätt. Detta uppnås genom att de som skall utföra
arbetet, tillsammans med platsledningen planerar aktiviteten samt tar hänsyn till angränsande
arbeten (Persson, 2012).
En viss variant av aktivitetsplanering är en så kallad arbetsberedning. Detta är ett inslag i den
fortlöpande planeringen under produktionsfasen i byggprojektet. Detta är en mycket detaljrik form
av planering för att kartlägga en enskild aktivitet genom att dokumentera samt analysera vad som
skall göras, på vilket utförandesätt, med vilken typ av material, vilken utrustning som behövs och
vilka hjälpmedel som skall tillämpas vid denna specifika aktivitet. En arbetsberedning innebär att
inga detaljer lämnas åt slumpen (Révai, 2012).
Byggprojekt innehåller i de flesta fall ett större antal aktiviteter. På grund av alla dessa aktiviteter är
det svårt att utföra arbetsberedningar för varje enskild aktivitet och på så sätt måste ibland vissa
aktiviteter prioriteras framför andra då tid inte finns. Både (Persson, 2012) och (Révai, 2012) anser
att man i största möjliga mån skall utföra arbetsberedningar för alla aktiviteter men har var för sig
tagit fram en prioriteringslista för vilka aktiviteter som skall prioriteras gällande genomförandet av
arbetsberedningen. De punkter som är gemensamt för deras bådas listor är följande:
•
•
•
•
•

Har stor omfattning, både gällande antalet persontimmar samt tiden från start till slut.
Tekniskt komplicerade eller oprövade moment.
Innebär risker för säkerhet och arbetsmiljö.
Samordningssynpunkt, många personer inblandade.
Är viktiga eller kritiska för projektet.

Det är fördelaktigt att lägga ner tid på att genomföra arbetsledningen noggrant då arbetet i
produktionen senare kan utföras på ett genomtänkt sätt som är både säkrare och effektivare än vad
det skulle varit utan arbetsberedningen. När allt är planerat och förberett i förväg är risken mindre
att det uppstår avbrott eller andra problem under själva aktiviteten som skulle stört produktionen
(Persson, 2012).
Materialbrist har identifierats som ett universellt problem inom byggbranschen vilket kan orsaka
en försämrad effekt på byggnadsproduktiviteten. Eftersom material är en väsentlig faktor för
byggprocessen påverkar materialhantering förutsättningar för att en effektiv byggproduktivitet
erhålls. En ineffektiv materialhantering får istället motsatt effekt och påverkar arbeten negativt på
grund av störningar i arbetskraftens arbetsgång. I projekt med hög stressnivå så är det extra viktigt
att materialet finns på rätt plats i rätt tidpunkt så att det inte skapas luckor i produktionen på grund
av att materialet inte finns på plats (Hasan, et al., 2017).
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3.2.2 Kvalitet och säkerhet
Arbetsledaren behöver kunna hantera såväl byggteknik som människor. En byggarbetsplats är en
dynamisk arbetsplats som hela tiden är under förändring och det är därför viktigt att arbetsledaren
har både den tekniska teorin så väl som förmågan att hantera olika människor. Det är viktigt att
det finns en struktur i arbetsgången då arbetsledaren ansvarar för både kvalitet, tider och personal
vid projektet. Arbetsledaren har ansvaret att samordning av arbeten sker med de
underentreprenörerna som är engagerade i projektet.
3.2.2.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen finns i Sverige sedan 1978 då den för första gången blev godkänd av riksdagen.
Arbetsmiljölagen innehåller regler och bestämmelser som ligger till grund för att arbetsplatserna i
Sverige skall hålla en viss standard. Syftet med arbetsmiljölagen är främst för att skapa en bättre
arbetsmiljö och för att förebygga olycksfall på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljöverket är det
arbetsgivaren som i första hand är ansvarig för att arbetsmiljölagen följs. Trots att arbetsgivaren i
första hand bär huvudansvaret mot en säkrare arbetsmiljö säger även lagen att arbetsgivaren och
anställda skall samarbeta för att arbetsmiljön skall bli så bra som möjligt (Arbetsmiljöverket, 2018)
Det finns regler och bestämmelser för arbetsmiljöansvaret på en byggarbetsplats som i grunden är
de samma inom hela EU. Dock kan vissa punkter i arbetsmiljöansvaret skilja sig länder emellan då
varje enskilt land har rätt att utöka dessa vid behov (Arbetsmiljöverket, 2018).
3.2.3 Kommunikation
Det är viktigt att arbetsledaren har en bra kommunikation med alla inblandade i byggprojektet. En
god kommunikation ökar känslan av delaktighet hos alla involverade i projektet. Höjs känslan av
delaktighet på arbetsplatsen ökar trivseln och engagemanget hos arbetarna (Wester & Wester,
2014). När platsledningen för en bra kommunikation på arbetsplatsen visar detta en form av aktivt
deltagande i projektet vilket leder till att kommunikation ses som en överordnad
organisationsprioritering. Detta minskar även chansen för att oväntade problem skall uppstå och
om något oväntat skulle hända kan detta på ett snabbt sätt lösas på grund av att det förts en god
kommunikation ifrån platsledningen till övrig berörd personal (Hardison, et al., 2014).
Kommunikation är den sjätte vanligaste faktorn som påverkar produktiviteten i ett byggprojekt.
Yrkesarbetaren känner sig mer säker och motiverad om det finns ett tydligt informationsflöde från
till exempel arbetsledaren (Hasan, et al., 2017). Effektiv kommunikation är en av huvudfaktorerna
till ett framgångsrikt genomförande utav byggprojektet vilket resulterar i ett mer hållbart projekt
(Anu V. & J., 2013). Om otillräcklig eller dålig kommunikation uppstår finns risken att detta
resulterar i låg motivation och sämre produktivitet i byggprocessen. Detta kan även leda till andra
problem på byggarbetsplatsen så som resursbrist, omarbeta och förseningar i beslutfattandet vilket
har en negativ påverkan på projektets effektivitet (Hasan, et al., 2017).

3.3 Ledarskap
Under 2000-talet har förväntningen på ett effektivt ledarskap placerats högre än någonsin tidigare
(Tabassi, et al., 2016). Ledarskap är väldigt brett och för att få en bättre förståelse för vad ledarskap
innebär kan detta delas in i tre sammanhängande indelningar, ledarstil, situationsteorier och
personliga egenskaper hos ledaren. Ledarskap kan därför betraktas som ett dynamiskt beteende
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och ledarskapet med avseende på en idealisk stil varierar mellan olika omständigheter och drag.
Det finns därför inget slutligt ledarskap som passar till alla situationer (Tabassi, et al., 2016).
Ledarskap har länge erkänts som en av de största framgångsfaktorerna för olika organisationer men
det har inte funnits tillräckligt med empiriska studier för att stödja detta och faktiskt visa att
sambandet mellan ledarskap och projektets framgång faktiskt finns, särskilt i samband med ett
hållbart byggande. Själva ledaren har en tendens till att prestera bättre och stanna längre i sin
position när deras personliga egenskaper möter projektets motkrav (Müller & Turner, 2010).

3.4 Karaktäristiska drag för byggproduktion
3.4.1 Projektbaserat.
”Alla vet ju att kombinationen exakt lika byggen och lika förutsättningar inte existerar” (Révai,
2012). Det finns flera faktorer som påverkar byggprojektet vilket gör att det näst intill aldrig är
liknande ett annat. Några av de faktorer som spelar in i projektets utformning är följande:
•
•
•
•
•

Upphandlingsform
Beställare
Geografi
Storlek
Omfattning

Dessa faktorer är några av de vanligaste som påverkar byggets utförande. Viktigt att tänka på är
också att bara för att projekten ser olika ut och inte är exakt lika så finns det fortfarande delar av
projektet som har likheter med tidigare projekt. Det är därför viktigt att analysera detta för att
kunna ta vara på erfarenheter ifrån tidigare projekt till just specifika delar av det nya projektet
(Révai, 2012).
3.4.2 Oväntade problem.
En byggarbetsplats kan vara oförutsägbar och problem i dagliga arbetsaktiviteter måste därför
kunna lösas när de uppstår. Det är därför viktigt att arbetsledaren kan hantera arbetsflödet i
projektet trotts att oväntade situationer uppstår. Det är platsledningen som förväntas ha
kompetensen att lösa arbetsrelaterade problem i produktionen. Saknas denna kompetens finns
risken det skapas förhållanden och arbetsrelaterade skador uppstår på grund av att
byggarbetsplatsen är oförutsägbar (Hardison, et al., 2014).

3.5 Pressade byggtider
Dagens beställare av byggprojekt kräver allt kortare byggtider än vad som genomförts tidigare.
Byggnads ser att antalet fall där omfattande skador som uppstår vid byggnation i form av bland
annat fukt och mögelskador blir allt vanligare. När byggtiderna pressas hinner inte alltid torktiderna
och andra moment i byggprojekt uppfyllas under normala förhållanden och andra vägar måste
hittas för att få processer att påskyndas. Byggnads menar att dagens byggbransch använder allt mer
kemikalier för att motverka normala torktider vilket kan innebära hälsorisker för de som arbetar
med dessa kemikalier (Byggnads, 2004).
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Pressade byggtider är den främsta orsaken till upplevd stress inom byggbranschen för såväl
platsledning som för yrkesarbetare. Pressade byggtider innebär framförallt att tiden för att
genomföra ett visst arbetsmoment blir kortare. Tid har i byggbranschen blivit en stor ekonomisk
fråga. Många tjänstemän menar att konkurrensen i byggbranschen är den bidragande orsaken till
att byggtiderna förkortas. Konkurrensen bidrar till att entreprenören måste pressa sin byggtid i
anbuden till beställaren vilket leder till att byggtiden i många fall kan bli för kort vilket leder till
förhöjda stressnivåer i byggprojektet (Mendoza & Varli, 2015).
Byggbranschen sysselsätter omkring 300 000 personer och det sker ungefär 1000 allvarliga
arbetsolyckor per år. Stress är en stor faktor till att dessa arbetsolyckor sker. Stressen orsakas främst
av att byggtiderna är för pressade i kombination med dålig planering och en hög arbetsbörda. Detta
leder till ett högt antal allvarliga arbetsolyckor som inte är särskilt bra för branschen. Både
tjänstemän och yrkesarbetare upplever att pressade byggtider är den främsta orsaken till att stressen
i byggprojekten har ökat de senaste åren. Av platschefer och arbetsledare så uppger 60% att de inte
kan leva upp till de krav som de anser har på sig gällande arbetsmiljön på byggprojektet. Detta
beror till stor del av tidspressen. Många tjänstemän måste arbeta mycket övertid för att ligga i fas
med planeringen (Hedenrud, 2017).
3.5.1 Stress
Stress är en påfrestning som uppstår såväl psykologiskt i hjärnan som fysiologiskt i kroppen när en
människa utsätts för krav som individen förväntas uppfylla. Dessa krav behöver inte leda till negativ
stress och ohälsa utan kan också vara nyttigt när det appliceras på rätt sätt i rätt mängd och kraven
är genomförbara. I de fall där krav i arbetet blir övermäktiga för individen finns risk för ogynnsam
stress och ohälsa hos individen. Arbetets innehåll och organisationsstöd har därför stor betydelse
kring hur individen upplever de krav och påfrestningar som ställs. Genom att organisationen
erbjuder bra stöd och att individens individuella förutsättningar tas i beaktning kan ogynnsam stress
undvikas och på så sätt mildras de fysiska såväl som psykiska påfrestningar som kan leda till ohälsa
och olycksfall (Douglah, 2008).
Arbetsmiljöverket menar att platschefer idag har för lite avsatt tid till arbetsmiljöarbete på
byggarbetsplatsen. De menar att arbetsmiljöansvaret därför oftast läggs på arbetsledaren eftersom
dessa är de tjänstemän som tillbringar mest tid ute i produktionen på bygget. Nackdelen med detta
beskrivs dock vara att arbetsledarna oftast saknar resurser för att genomföra uppdraget. Det påvisas
också att stressen över lag har ökat markant i byggprocessen. En faktor som kan vara bidragande
till att stressen ökat i branschen kan vara att allt mer tid går åt till administrativa sysslor, vilket då
stjäl tid ifrån bland annat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete (Arbetsmiljöverket, 2016).
Stressen på byggprojekten i byggranchen har en avgörande inverkan på risken för att ett olycksfall
skall inträffa menar Magnus Stenberg, vid Luleå tekniska universitet. Stenberg menar att bristande
planering orsakar stressen som i sin tur leder till att olycksfallsrisken ökar i byggbranschen. Han
menar också att 38 procent av alla människor som upplever stress dagligen i sitt arbete har varit
med om allvarliga arbetsolyckor. De individer som sällan upplever eller som aldrig upplevt stress
endast har en arbetsolycksprocent på 12 procent (Hedenrud, 2017)
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3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
För att summera den teoretiska referensramen så inleds den med att ta upp tidigare forskning som
gjorts inom det berörda ämnet. Detta är för att skapa en grund att utgå ifrån i rapporten. Det som
tas upp i den tidigare forskningen är främst vilka arbetsmoment som arbetsledaren lägger tid på i
sin vardag på ett normalt byggprojekt. Dessa olika arbetsmoment kan sedan placeras in under
nästkommande rubriker som är Planering, Kvalitet och säkerhet samt Kommunikation. Dessa tre
rubriker är de huvudsakliga arbetsområdena för en arbetsledare. Detta skrevs in i rapporten för att
visa att tidigare forskning är relevant och har en godkänd validitet och att det inte tas upp
arbetsuppgifter som inte är relevanta inom arbetsledarens arbetsområde.
Vidare i referensramen tas det upp olika karaktäristiska drag för byggproduktionen för att visa olika
bidragande faktorer till att nästkommande rubrik Pressade byggtider allt oftare förekommer och
varför det är svårt att förutse när en byggtid blir pressad. Avslutningsvis så beskrivs det hur stressen
som kan uppstå av den pressade byggtiden kan påverka arbetstagaren på ett negativt sätt. Då de
nämnda rubrikerna i referensramen har en väldigt stark koppling som tillsammans kan leda till en
ogynnsamt stressig arbetssituation är det därför viktigt att förstå att det inte finns en ensam orsak
till problemet utan att flera olika faktorer tillsammans spelar in.
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4 Empiri
I denna del av rapporten presenteras huvudinnehållet som utgör grunden för analysen och resultatet i rapporten.
Detta kapitel tillägnas de respondenter som ställt upp och genomfört intervjuer för att förstå vad människor i
branschen anser om rapportens ämne.

4.1 Referensprojekt
För att genomförandet av den kvalitativa metoden skall uppnå bäst resultat har tre olika
referensprojekt tagits fram av författaren med hjälp av Vestia Construction grupp. Samtliga
referensprojekt är av större omfattning vilket skall visa på hur arbetssituationen kan se ut under en
längre tid för plastledningen i byggprojektet. För att kunna undersöka problemet pressade byggtider
och dess påverkan så har Vestia Construction Group föreslagit tre olika referensprojekt som alla
kan anses tidspressade till en viss grad. Författaren accepterade dessa tre referensprojekt och i
följande stycken presenteras varje enskilt referensprojekt följt av den platschef och de arbetsledare
som deltagit i projektet.
4.1.1 Referensprojekt 1
Referensprojekt 1 heter Teknikens hus och är beläget i Kungsbacka, ca 3 mil söder om Göteborg
och är en samverkansentreprenad mellan Vestia Construction Group och Kungsbacka kommun
som var beställaren av projektet. Projektet är en ombyggnad av en gammal Pål-fabrik som skall
byggas om och brukas av Kungsbacka kommun. Teknikens hus är ett projekt av kontraktssumman
90 miljoner svenska kronor och hade projektstart hösten 2017 samt projektslut våren 2019.
Produktionsfasen var aktiv i ca 12 månaders tid. Fastighetsytan ligger på ungefär 10 000 kvm med
asfalterade ytor runt om bestående av 6000 kvm.
Kortfattat är de moment som genomförs i projektet följande: gjutning av betongplatta, bygga
entresolplan samt kontorsdel. Byggnaden skall även anpassas efter verksamhetens behov med
träverkstad samt vanlig verkstad, lagerutrymmen samt parkeringsplatser för diverse fordon. Stora
delar av befintlig byggnad skall även renoveras. Allt detta gör Teknikens hus till ett komplext
projekt med väldigt många olika yrkesgrupper inblandade.
I projektet deltar ca 60 yrkesarbetare från yrkeskategorierna: snickare, elektriker, rörmokare,
ventilationsinstallatörer, plåtslagare, kakelsättare, mattläggare, rivarbetare, markentreprenörer,
betongarbetare, undertaksmontörer, samt montörer av diverse inredning. Platsledningen bestod av
en platschef och två arbetsledare.
4.1.2 Referensprojekt 2
Referensprojekt 2 heter projekt Arcam och är ett projekt i Mölnlycke beställt av Castellum som
äger byggnaden samt Arcam som är hyresgäst i byggnaden. Kontraktssumman ligger på ca 150
miljoner kronor. Den totala projektytan ligger på 16 500 kvm och den totala tidsramen för projektet
är augusti 2018 till september 2019. Inom denna tidsram kommer projektet ske i flera etapper där
etapp 1 innefattar 10 000 kvm och skall lämnas över 31maj 2019, etapp 2 30 september 2019 och
etapp 3 i början av november 2019.
I projektet som är en renovering av befintlig byggnad samt tillbyggnad av fastigheten med
hyresgästanpassning deltar 5 tjänstemän som platsledning och ca 90-100 yrkesarbetare ifrån
följande yrkesgrupper: målare, golvläggare, rörmokare, ventilation, styr, elektriker, isolerare,
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kylinstallatörer, snickare, låsinstallatörer, larmmontörer, mattläggare, brandfogare, plåtarbetare,
markentreprenörer, betongarbetare, sprängarbetare.
Projektet beskrivs som ett utmanande projekt på grund av sin tajta tidsram i kombination med sin
storlek och att projektet sker etappvis där hyresgästen kommer få tillgång till olika etapper allt
eftersom projektet färdigställs etappvis. Det beskrivs också som ett komplext projekt då projektet
är väldigt omfattande med många olika yrkesgrupper inblandade och att kraven på byggnaden ifrån
beställare samt hyresgästen är höga både i form av säkerhet och utseendemässigt.
4.1.3 Referensprojekt 3
Referensprojekt 3 är projekt Hotell Riverton som ligger i Göteborgs stad där beställaren av
projektet är två privatpersoner Lotta- och Magnus Hedlund som är hotellägarna.
Kontraktssumman ligger på ca 176 miljoner kronor utan påslag. Den övergripande tidsramen för
projektet är årsskiftet 2018-2019 till årsskiftet 2020-2021 där projektet kommer att utföras i olika
etapper för att minska påverkan på den befintliga verksamheten i hotellet.
I projektet som innefattar såväl nybyggnation av hotellrum, penthouse-sviter och spa såväl som
renovering utav de flesta övriga delarna av hotellet deltar 7 tjänstemän som platsledning och ca 70–
80 yrkesarbetare ifrån yrkesgrupperna: betongarbetare, smeder, sprinklerinstallatörer, elektriker,
kylinstallatörer, rörmontörer, storköksmontörer, Spabyggare, installatörer av fast inredning,
fasadbyggare, målare, rivare, golvläggare, styr, ställningsbyggare, takläggare, murare och
kakelsättare.
Projektet beskrivs som ett mycket komplext och komplicerat projekt då det innefattar många
yrkesgrupper och är en omfattande renovering såväl som nybyggnation av Hotell Riverton
samtidigt som befintlig verksamhet är igång till hundra procent dygnet runt. Det finns tre ledande
mål ifrån beställarens sida på projektet och dessa är tid, kostnad samt att projektet skall störa den
befintliga verksamheten i minsta möjliga mån.

4.2 Presentation av Respondenter
För genomförandet av intervjuer till rapporten har 9 respondenter valts ut. Dessa respondenter
valdes ut i samband med vilka referensprojekt som valdes till rapporten. Respondenterna som valts
tillhör de tre tidigare nämnda referensprojekten med tre personer ifrån vardera projekt. En
platschef samt två arbetsledare representerar vardera projekt. Resultatet av intervjuerna som
genomförts med de olika respondenterna följer nedan.
4.2.1 Platschef 1
PC1 på Teknikens Hus har sju års erfarenhet av byggbranschen som helhet och tre och ett halvt
aktivt år som platschef i byggprojekt. Under PC1s år i byggbranschen anser hen att byggtiderna har
pressats mer och mer och hen anser att stress är en av nackdelarna med pressade byggtider.
PC1 beskriver pressade byggtider genom att säga att det kräver en väl genomtänkt planering så att
varje individ gör precis det den skall och följer tidsplanen, det finns inga utrymmen för tidsspill.
Bra kommunikation och tydlighet är två ledord för att detta skall lyckas. Om inte detta uppfylls går
det inte att få ihop en så pass tajt tidsplan som finns i projektet som dagens beställare vill ha.
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När byggtiderna pressas så ökar arbetsbördan hos såväl platschefen som arbetsledaren menar PC1.
Hen säger också att detta blir extra påtagligt hos arbetsledaren då detta innebär att det kommer
befinna sig allt fler yrkesarbetare samtidigt på en tajt yta för att moment måste blir klara snabbare
och allt oftare parallellt med andra moment. Att detta leder till stress som finns med genom
projektet nämns också men att det kan variera i påtaglighetsgraden mellan olika faser i projektet.
Det är framförallt när det är stor aktivitet på bygget och vid gjutningstider som stressnivåerna kan
höjas i produktionsfasen. Under dessa stressigare delar av projektet ser även PC1 att det finns större
risk för att det inträffar problem i bygget då stressen är betydligt mer påtaglig än vad den är under
andra faser av projektet.
PC1 ser inte att erfarenhet av branschen är något som är nödvändigt för att klara stressiga
arbetsförhållanden utan att det är viktigt att platsledningen tillsammans kommunicerar och kan
hjälpas åt när arbetsbördan höjs. Det sägs även att trots att byggbranschen är väldigt projektbaserad
med många nya medarbetare i varje projekt så bör inte detta skapa problem så länge en öppen
kommunikation sker parterna emellan. Att branschen är projektbaserad med nya medarbetare vid
nya projekt är snarare inspirerande och hjälper varje individ att se nya tankar och idéer påstår PC1.
Att pressade byggtider med stress som komplikation är ett problem för byggbranschen påvisas av
PC1. Hen tror att om att byggtiderna pressas mer än vad de görs i dagsläget kommer stressnivåerna
öka och kvaliteten på projekten blir lidande. Detta ökar risken för olyckor, ohälsa och dylikt på
arbetsplatsen vilket skulle förebyggas bättre om byggtiderna var längre och stressnivån lägre i
branschen.
Lösningen till stressen som uppstår i projekten vid pressade byggtider tror PC1 är bättre
kommunikation. I hens senaste projekt genomfördes det morgonmöten varje morgon genom hela
produktionsfasen. I dessa morgonmöten ingick alla yrkesgrupper och platsledning. Under dessa
morgonmöten identifieras problem och det konstateras gemensamma lösningar för olika moment
som kommer ske under dagen. Detta hålls för att underlätta för produktionen och förutse problem
eller konflikter som annars kunnat inträffa under dagen. PC1 tror att denna typ av kommunikation
och planering är en jättebra struktur för att hantera och minska stresshanteringen i produktionen.
Detta skapar även en gemenskap och ger alla inblandade en överblick över projektet.

Under intervjun visas även diagrammet från bilaga 2 som visar den vardagliga procentuella
arbetsfördelningen hos en arbetsledare. PC1 anser att alla de punkter som tas upp är viktiga för en
arbetsledare och stämmer överens med vad hen förväntar sig utav sina arbetsledare under projektet.
Dock så anser PC1 att några av staplarna som inte direkt berör produktionen är något höga i
procent. Hen hade gärna sett att arbetsledaren tillbringar mer tid i själva produktionen och är synlig
och finns där för yrkesarbetarna. I verkligheten är punkter såsom administrativt arbete relativt höga
och dessa borde nog sjunka för att arbetsledaren skall kunna tillbringa mer av sin tid i produktionen.
PC1 anser att ett platskontor vid stora projekt består av platschefen, en projektingenjör och en
projektledare medan arbetsledaren bör befinna sig i produktionen. Givetvis har arbetsledaren också
en kontorstjänst men fokus bör absolut finnas i produktionen. Detta för att vara yrkesarbetaren till
hands och PC1 anser detta inte vara något negativt utan att detta istället kommer leda till ett mer
hållbart byggprojekt i längden.
16

4.2.2 Platschef 2
PC 2 har 12 års erfarenhet av byggbranschen som helhet och 4 års erfarenhet som platschef på
olika projekt i branschen.
Enligt PC2 är det tydligt att byggtiderna ständigt pressas i byggbranschen. Det största problemet
är att projekten kommer igång för sent och skall bli klara för tidigt menar PC2.
PC2 beskriver pressade byggtider genom att berätta att det kräver ett stort fokus på planering av
projektet i fråga. Samordningsbiten är en av de delar som är viktig att få att fungera för att projektet
skall vara genomförbart under pressade byggtider.
Att arbetsbördan höjs hos såväl platschefen som arbetsledarna i projektet under pressade byggtider
är en självklarhet för PC2. Hen menar också att arbetsbördan kan variera i olika faser av projektet
även om byggtiderna är pressade. På projektet Arcam menar PC2 att arbetsbördan är otroligt hög
för arbetsledarna, detta beror till stor del på att projektet är såpass omfattande samt att hela
projekteringen inte är helt klar samtidigt som produktionen är igång. Detta innebär att
arbetsledningen måste kunna hantera olika förändringar i ritningar som kan göra att vissa delar av
projektet måste ändras om till viss del.
Det är framförallt tiden att planera vissa moment som beskrivs som en flaskhals i projektet då det
inte finns tillgänglig tid att planera igenom momentet noggrant på grund av den pressade tidsramen.
Det blir lätt mycket spring och press på arbetsledarna att lösa problem allt eftersom de uppstår då
tiden att hinna förutspå dessa är minimal. Detta kombinerat med att det måste tryckas in flera
yrkesgrupper samtidigt på ett område för att utföra moment parallellt gör att det blir svårt att
genomföra ett hållbart byggande under rådande pressade byggtider.
I projektet Arcam så skulle PC2 gärna se att det tillkommit en extra person till platsledningen som
kan ha mer kontroll på ekonomin. I dagsläget känner PC2 att hen såväl som arbetsledarna behöver
avlastning på den ekonomiska biten på grund av den tajta tidsram projektet förhåller sig till. ”Det
kommer ständigt fakturor och det sprutar ut pengar” säger PC2 under intervjun och menar att
detta beror på att det sker så många moment samtidigt i produktionen och att det är såpass många
aktiva yrkesarbetare i projektet under hela produktionen.
När diagrammet ifrån bilaga 2 visas så anser PC2 att detta inte riktigt reflekterar hur en dag ser ut
för arbetsledarna på projekt Arcam. Enligt hen så är arbetsledarna ute i produktionen ca 90% av
dagen och telefonerna ringer nästan konstant. Men även om arbetsledarna är ute i produktionen så
genomförs många av dessa punkter ändå, det är framförallt punkter rörande kommunikation som
alltid är aktivt då arbetsledaren befinner sig i produktionen. Gällande punkten möten så menar PC2
att denna punkten är viktig men att den inte alls är lika stor som stapeln säger, det genomförs
morgonmöten och veckovisa lagbasmöten som är väldigt viktiga men detta tar inte så mycket tid
av arbetsledarens dag.
Punkten arbetssyssla är obefintlig för arbetsledarna på projektet Arcam menar PC2.
PC2 tar även upp att under pressade byggtider så är det egentligen kanske inte några specifika
punkter som blir lidande utan snarare den övergripande kvaliteten på projektet. Utöver
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arbetsmiljön så är det framförallt kvalitetsbristen som är nackdelen med stressiga
arbetsförhållanden. Det är lätt att det blir fel i produktionen vilket leder till omarbeten som i sin
tur ställer till det mer för tidsramen menar PC2.
4.2.3 Platschef 3
PC3 på projekt Hotell Riverton har 30 års erfarenhet utav byggbranschen och ungefär 15 års
erfarenhet ifrån olika chefsroller inom byggbranschen.
PC3 svarar på frågan gällande om byggtiderna har pressats under hens tid i byggbranschen genom
att säga ”både ja och nej, det har alltid varit pressat i byggbranschen” och fortsätter med att vissa
projekt är svårare tidsmässigt än andra. Det är viktigt att det framgår till beställaren av projektet
vad som är en rimlig tidsram för ett projekt av en viss karaktär för att undvika att tidsramen blir
för tajt menar PC3.
För PC3 innebär pressade byggtider att det ställs mycket större utmaningar på platsledningen att
bibehålla en kvalitet i projektet trots att det är stressigt, det är viktigt att personalen kan fortsätta
må bra och att stressen inte blir en för stor psykisk eller fysiks påfrestning. Det finns risk för att
olika individer inte klarar stressen vilket kan leda till en större personalomsättning i projektet, detta
kan såklart ställa till problem men det brukar vi kunna lösa inom företaget genom att avlasta
varandra och se till att stöd finns menar PC3.
Att arbetsbördan höjs vid pressade byggtider såväl hos platschefen som arbetsledarna är en
självklarhet för PC3. Det krävs väldigt mycket mer av alla inom platsledningen, främst inom
planeringsbiten för att kunna hålla en viss kvalitet och hållbarhet i projektet. Om arbetsbördan höjs
eller sänks i perioder i projektet är lite svårt att säga. Under fas 1 som innebär projektering som
sker innan produktionen drar igång läggs mycket tid på planering för att motverka höga
stressperioder i senare faser av projektet.
Något specifikt som tas upp som ett problem under intervjun som beror på de pressade byggtiderna
är att ibland hinner inte projekteringen riktigt med produktionens tempo vilket gör att man ibland
måste vänta in viktiga beslut gällande konstruktionsdetaljer för att kunna fortsätta. I projekt som
Hotell Riverton som är ett ombyggnadsprojekt är det väldigt vanligt att det dyker upp oväntade
problem i själva konstruktionen som varit svåra att förutspå, detta kan innebära att viss projektering
måste ses över igen. Detta gör också att tidplanen blir väldigt levande och inte lika fast som i andra
projekt där det finns en mindre risk att stöta på oväntade förutsättningar i den befintliga
konstruktionen.
PC3 tror att erfarenheten är jätteviktig för egentligen alla som ingår i projektet, detta gör att man
kan på ett snabbare sätt lösa de problem som uppstår då man kan relatera till liknande problem
man stött på tidigare och på så vis komma till ett snabbt beslut om lösning. Dock så menar PC3
att erfarenhet även kan höja arbetsbördan för personen med erfarenhet. Det kan hända att
individen med stor erfarenhet tar på sig mer ansvar för fler delar och moment samtidigt som
personer i omgivningen oftast söker hjälp hos denna vilket resulterar till att arbetsbördan höjs hos
personen med längre erfarenhet än vad den gör hos en person med mindre erfarenhet. Det handlar
egentligen mycket om att kunna delegera och se till att alla har lagom att göra samtidigt som man
kan hjälpas åt att avlasta varandra menar PC3.
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Om byggtiderna pressas hårdare än vad de görs i dagsläget tror PC3 att detta kan bli ett stort
problem för branschen överlag och inte bara i vissa projekt. Hen säger att detta är något som hen
ofta för en dialog om med beställaren där hen måste förklara att vissa saker måste ta den tid det tar
för det ingår tex fysikaliska moment så som torktider mm i ett byggprojekt som inte går att påverka
markant. Vissa moment går helt enkelt inte att göra snabbare vilket är viktigt att förklara för
beställaren menar PC3. I vissa fall tror även kunden att det bara handlar om en resursfråga vilket
det inte är i många fall För att kunna säkerhetsställa en viss kvalitet i projektet måste vissa moment
få ta sin tid och detta går inte att förhandla om.
När frågan kommer om det saknas något som skulle kunna avlasta arbetsledarna och plastledningen
över lag i projektet kommer svaret att det precis skett en avlastning i projektet Hotell Riverton på
grund av att det blev för stressigt helt enkelt. Det som skedde var att man gjorde en omkastning i
hela organisationen vilket ledde till att man kunde stötta upp platsledningen på Hotell Riverton.
Detta menar PC3 är en fråga för och ett ansvar ifrån företaget vilken hen anser att Vestia alltid kan
lösa på ett bra sätt då de som organisation är väldigt flexibla som har egen personal och nära till
ledning ovanifrån vilket gör att sådana här problem kan lösas internt om de skulle uppstå.
När diagrammet ifrån bilaga 2 visas menar PC3 att planeringstapeln borde höjas, det är väldigt
viktigt att arbetsledarna lägger mycket tid på planering för då kan många av de andra staplarna
minska för att det då blir mer strukturerat i projektet. Problemlösning ses även som väldigt viktigt
men detta är något som går att förutse och genom en god planering behöver inte lika mycket tid
läggas på problemlösning då problemen inte behöver uppstå i produktionen menar PC3. Saknas
en bra planering kan det hända att det blir mycket ”just in time” lösningar på plats hela tiden vilket
inte är så gynnsamt för projektet i sin helhet. Hen menar också att hen tror att uppföljning av
produktionen ligger högt på grund av att det inte avsätts tillräckligt med tid för planering i
arbetsledarens vanliga arbetsdag. Det är väldigt bra om man avsätter en fast tid några gånger i
veckan för enbart planering och att man håller en extra korttidsplanering för större moment i
produktionen de nästa en till två veckorna hela tiden så att man kan skaffa sig en tydlig överblick
av projektet menar PC3.
Att stapeln för arbetssyssla är så pass hög tycker inte PC3 är så bra. När det händer så saknas det
antagligen tydlig delegering på arbetsplatsen vilket gör att arbetsledaren själv måste genomföra olika
moment som hen egentligen inte borde. Detta borde helt klart kunna rättas till genom mer tydlighet
och delegering tror PC3.
De arbetsuppgifter som främst blir lidande utav pressade byggtider när tiden inte finns för att
genomföra alla olika arbetsuppdrag som arbetsledaren har är främst arbetssysslan och mötena
menar PC3. Gällande mötena är det viktigt att arbetsledaren prioriterar och då väljer bort möten
hen inte aktivt måste delta i för att få mer tid till de andra arbetsuppgifterna. Det är viktigt att man
som platschef inte sätter arbetsledaren i möten som är direkt kopplade till produktionen eller de
arbetsmoment som är primära menar PC3.
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4.2.4 Arbetsledare 1
Arbetsledare 1 på Teknikens Hus har 12 års erfarenhet av byggbranschen. Av dessa 12 år har hen
jobbat 4 år som arbetsledare i olika sammanhang inom byggbranschen.
AL1 ser att det ständigt sker förändringar inom arbetsledaryrket i byggbranschen. Hen säger att
2018 har varit ett extra “tungt” år då byggnads har varit inne i branschen mer aktivt och sett till så
att alla arbetsmiljöföreskrifter följs. Detta anser AL1 är väldigt positivt för branschen även om det
kan innebära en del extra jobb för företagen.
AL1 anser att arbetsbördan varierar ständigt från dag till dag och detta är svårt att förutse. Vissa
dagar är det så mycket att göra att man inte hinner med, det kommer frågor från alla håll och kanter
samtidigt som flera moment är igång. Detta kan övergå nästa dag till att det nästan är helt lugnt
och detta ger utrymme för att få gjort saker som fallit efter under tidigare stressfyllda dagar eller
planera inför kommande moment. Trots detta menar AL1 att arbetsbördan överlag är väldigt hög
för hen i produktionen trots att det blir växlingar.
Erfarenhet belyses som en stor faktor till hur arbetsbördan och stressen hanteras hos arbetsledaren
enligt AL1. Det spelar ingen större roll vilken del inom branschen man har erfarenhet ifrån men
att erfarenhet från någon del av branschen är väldigt god att ha. Med tiden lär man sig vilka problem
som kan dyka upp och hur dessa har lösts tidigare vilket gör att man både kan förutspå så väl som
lösa dessa problem snabbare med erfarenhet än vad man skulle gjort utan. “Jag har inte gått runt
10–12 år ute på byggena och blundat. Dessa år har givetvis gett mig en bra erfarenhet som jag har
använt mig av i mitt yrke”, säger AL1 under intervjun.
När man ser till byggtiderna så anser AL1 att dessa har pressats allt hårdare under hens tid i
branschen. AL1 säger att det är en stor skillnad ifrån när hen började för 12 år sedan till vad det är
idag. Det var en helt annan arbetsmiljö i branschen när jag började för 12 år sedan, det var ganska
lugnt på byggena vilket det inte är idag menar AL1. Det är verkligen en stor skillnad i
arbetsbelastning och stress idag jämfört med för 10 år sedan. Det har verkligen varit en stresstegring
menar AL1.
När frågan ställs vad som definierar pressade byggtider så menar AL1 att det kräver en mycket mer
noggrann planering av produktionen. Det gäller att hela tiden ligga steget före och att varje sak är
på plats. Det får absolut inte bli stillestånd i produktionen för då håller inte tidsplanen menar AL1.
Det är arbetsledarens uppgift att se till att produktionen håller den tidsplan som platschefen
bestämt. Det är extra viktigt under pressade byggtider när det är stressigt att allting klaffar för det
räcker att det skiter sig någonstans för att flera delar av produktionen skall fallera. Problemen blir
helt plötsligt väldigt omfattande när de inträffar under tidspress.
AL1 menar att det är viktigt att man som arbetsledare i dagens byggprojekt är stresstålig och inte
knäcks under press. Det gäller verkligen att kunna hålla huvudet kallt i alla lägen så att man inte
stressar upp sig extra på grund av att det är tajt om tid att hinna med. Dock menar AL1 att det inte
finns något konkret hen kan påvisa skulle underlätta hens arbetsbörda i nuläget. Det är till stor
hjälp när man kan föra en dialog med platschefen på bygget vilket jag har kunnat göra i detta
projektet menar AL1. Strukturen både uppifrån och på plats ser till att arbetsplatsen fungerar.
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När diagrammet ifrån bilaga 1 visas så anser AL1 att många av de punkter som tas upp stämmer
överlag bra överens med vad hen genomför en vanlig dag. Det finns dock 2 punkter som AL1
anser inte ingår i hens vardagliga arbetsuppgifter. Dessa punkter är punkt 5, (förflyttning av material
på arbetsplats) och punkt 12 (arbetssyssla). Punkt 5 anser sig AL1 delegera ut till yrkesarbetarna på
bygget och gör därför inte detta själv. På punkt 12 säger AL1 att detta inte ingår i hens
arbetsuppdrag och det är därför viktigt att visa att det är en linje mellan yrkesarbetare och
arbetsledning. Hen anser att detta inte skall göras av arbetsledaren då denna aktivitet stjäl tid från
andra punkter vilket höjer arbetsbördan och kan skapa stressiga situationer i hens övriga
arbetsuppgifter. När vi tittar på de procentuella tiderna av vad en arbetsledare i genomsnitt lägger
tidsmässigt på olika arbetsmoment så anser AL1 att punkt 5 och 12 inte läggs någon tid på utan
att den tid som dessa staplar visar läggs på planering och problemlösning i AL1s vardag.
Över lag så anser AL1 att staplarna ser bra ut generellt men att det under stressiga perioder med
hög arbetsbelastning möbleras om en hel del i diagrammet. Några av staplarna som visas kan anses
som sekundära arbetsuppgifter och under stressiga faser i projektet försvinner mer eller mindre
dessa och den mesta tiden läggs på de primära arbetsuppgifterna såsom planering, problemlösning
och produktionen. Detta gör att de primära delarna hålls igång och flyter på som vanligt och klarar
trycket medan de sekundära blir lidande utav tidspressen som uppstått i projektet menar AL1.

4.2.5 Arbetsledare 2
AL2 på projektet Teknikens hus har ca 30 års erfarenhet av byggbranschen som helhet och snart 5
års erfarenhet som arbetsledare i olika byggprojekt inom branschen.
AL2 anser att den största förändringen som skett i branschen inom hens tid är att det läggs mer tid
och pengar på säkerhetstänket i produktionen. Branschen som helhet har insett att det är viktigt att
branschen blir tryggare och att antalet personskador måste minska menar AL2. Hen anser även att
detta är väldigt positivt men att detta nya säkerhetstänk oftast läggs på arbetsledaren som har den
närmsta kontakten med produktionen på grund av att det är störst risk där för att allvarligare skador
inträffar. På grund av att allt mer kraft skall läggas på säkerheten och att detta till viss del anförtros
arbetsledaren så anser AL2 att hens arbetsbörda har ökat inom detta område.
Gällande byggtiderna i branschen anser AL2 att dessa har minskat markant under hens 30 år i
branschen. Även om hen inte arbetat som arbetsledare under alla dessa 30 år ser AL2 att
byggtiderna som helhet är mycket mer pressade i dagsläget än vad de var när hen började i
branschen för 30 år sedan. När byggtiderna pressas så leder detta till att kvaliteten blir lidande i
projekten och att inte alla arbetsmoment får ta den tid de behöver menar AL2.
På frågan vad pressade byggtider innebär mer specifikt för AL2 som arbetsledare är detta att hens
arbetsdag blir allt mer stressig. Såväl stressnivåerna som arbetsbördan höjs då mängden moment
som skall ske inom en viss tidsram blir allt fler i jämförelse med ett projekt som har en större
tidsram. Detta leder såklart till problem för AL2 i hens yrkesroll menar hen. Man hinner inte lägga
den tid på planering av olika moment som skulle behövas.
När diagrammet ifrån bilaga 1 visas så anser AL2 att denna arbetsfördelning stämmer ganska bra
överens med hur det ser ut generellt sett i ett projekt med normal tidsram. När tidsramen däremot
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är pressad så innebär detta att punkterna planering, möten och kontorsarbete är de punkter som
främst blir lidande av pressade byggtider som faktiskt är viktiga att hinna med. Punkten arbetssyssla
är en punkt som AL2 som arbetsledare anser inte alls hinna med att lägga tid på under pressade
byggtider men anser samtidigt att denna punkt är lättare att delegera bort.

4.2.6 Arbetsledare 3
AL3 jobbar på projektet Arcam och har 16 års erfarenhet av byggbranschen som helhet och snart
3 års erfarenhet som arbetsledare på olika byggprojekt.
På frågan om det skett några förändringar inom rollen som arbetsledare så säger AL3 att det inte
skett några större förändringar projekten emellan under de snart tre åren som hen jobbat som
arbetsledare. Däremot så har hens uppfattning kring arbetsledarens roll i byggprojektet ändrats
markant från det AL3 blev arbetsledare i jämförelse emot vad den var de 13 åren AL3 hade en
annan arbetsroll inom byggsektorn. Hen säger att det är många som tror och att även hen själv
trodde att arbetsledare inte gjorde så mycket mer än att hålla koll i projektet och tillhandahålla
ritningar, men detta är helt fel menar AL3. En arbetsledare har otroligt mycket att göra som andra
roller kanske inte ser eller märker av men som ändå är oerhört viktigt för att produktionen i
projektet skall flyta på.
På frågan om hur arbetsbördan har förändrats under AL3s tid som arbetsledare så säger hen att
denna har stegrat markant. I hens första projekt som arbetsledare fanns inte så mycket erfarenhet
inom yrket vilket gjorde att hen inte alls hade lika mycket arbetsuppgifter som i projektet Arcam. I
hens första projekt var arbetsbördan behaglig och har sedan stegrat markant fram till dagens projekt
Arcam då AL3 anser att hen har en väldigt hög arbetsbörda. Hen känner också att denna typ av
hög arbetsbörda är lite självskapad ifrån platsledningens sida när de lovar lite för mycket på lite för
kort tid då de gärna gör ett bra jobb. Hen menar att det alltid löser sig på ett eller annat sätt men
att arbetsbördan ibland kan bli lite för hög på grund av att man tar på sig mer än vad som kanske
är rimligt eller normalt under en viss tidsram.
På frågan om erfarenhet spelar roll beroende på hur arbetsbördan upplevs så anser AL3 att
erfarenheten givetvis påverkar. ”Även om jag inte har så mycket erfarenhet som arbetsledare så har
jag ändå den tekniska biten ifrån produktionen vilket hjälper mig i mitt yrke” säger AL3 under
intervjun. Det spelar egentligen inte så stor roll vilken typ av erfarenhet ifrån byggbranschen man
har, de flesta typerna av erfarenhet kommer att hjälpa till på ett eller annat sätt menar AL3. Hen
ser gärna att alla som skall bli arbetsledare skall få vara med yrkesarbetarna lite innan de går in i sin
roll för att skapa sig en bättre förståelse för hur produktionen fungerar i verkligheten. Dock så är
det så att i projektet Arcam är det för mycket att göra för att hinna med och då spelar inte
erfarenheten längre så stor roll för det går inte att hinna med allt känner AL3.
AL3 anser absolut att byggtiderna har pressats under hens tid i byggbranschen. Pressade byggtider
innebär att det blir en extra arbetsbörda för arbetsledaren. Att arbetsbördan höjs beror mycket på
att projekteringen har lätt för att hamna efter. Som exempel tas det upp att på projektet Arcam så
sker en del projektering parallellt med produktionen och i vissa fall i efterhand vilket inte är så bra
enligt AL3. Att projektering sker parallellt eller hamnar efter kan leda till att vissa omtag måste
göras och att visa detaljer på byggnaden måste göras om och ändras. Detta blir en väldigt tydlig
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konsekvens av en för pressad byggtid anser AL3. Hade all projektering varit klar i förhand innan
produktionsstart så skulle vissa moment gå snabbare samt att vi skulle slippa vissa omarbeten
menar AL3.
Det är framförallt kontorsarbetet som blir lidande av pressade byggtider anser AL3. Produktionen
ute på bygget måste alltid komma först för arbetsledaren vilket gör att arbetsmoment som direkt
är kopplade till produktionen måste få fokus. AL3 menar att under pressade byggtider så är det
kanske inte lika viktigt om egenkontrollen på tex en vägg görs några dagar efter att väggen är klar
istället för direkt eller att en arbetsberedning görs samma dag som arbetet skall starta. Även
dagböcker och loggböcker sker inte dygnsvis utan detta får genomföras när tid ges istället för att
detta inte skall stjäla den tid som behövs för produktionen.
Att mer pressade byggtider är ett växande problem för branschen över lag samt rollen arbetsledare
har AL3 lite svårt att svara på, på grund av sin korta tid som arbetsledare. Dock så säger hen att
hen ser att det kan uppstå problem i framtiden om alla projekt skall vara lika pressade som hens
nuvarande projekt Arcam utan att man hittar ett bättre system för att uppnå ett hållbart byggande
även i pressade projekt. AL3 menar också att det handlar mycket om en resursfråga till viss mån.
Skulle vi varit en extra arbetsledare här på projekt Arcam så att vi skulle kunna dela upp våra totala
arbetsuppgifter bättre eller ha hand om var sin del av produktionen så skulle givetvis detta
underlätta vår arbetsbörda i nuläget. Detta tror jag kommer bli en viktig fråga om byggtiderna skall
pressas mer för branschen över lag menar AL3. Pressade byggtider handlar mycket om
kostnadsfråga anser AL3 och det kanske är där problemet ligger, beställaren vill få saker gjort
snabbare utan att det blir dyrare vilket är svårt att få ihop. Arbetsbördan och hastigheten i projektet
kan oftast regleras men hjälp av bemanning men då blir det ju såklart en kostnadsfråga säger AL3.
När diagrammet ifrån bilaga 1 visas så anser AL3 stapeln arbetssyssla samt ta emot
varor/omplacering av material inte skulle hunnits med på detta projektet och det har platsledningen
löst genom att anlita två städare på heltid. Dessa personer städar på bygget, tar emot leveranser,
sköter förflyttning av material samt leveranser med avlastning. Detta har frigjort en hel del tid ifrån
arbetsledarna på projektet Arcam menar AL3. Det sägs också att det är mycket telefonsamtal och
att det är mycket planering som sker flygande på plats.
AL3 säger även att det går att dela in staplarna i två grupper där staplar som direkt rör produktionen
är de viktigaste staplarna men att de staplar som inte direkt rör produktionen får komma i andra
hand. Det är främst kontorsarbeten och möten som hamnar i andra hand i jämförelse med
uppföljning av produktionen som måste få fokus.
4.2.7 Arbetsledare 4
AL4 jobbar på projektet Arcam och har 41 års erfarenhet utav byggranchen som helhet och 5 års
erfarenhet som arbetsledare på olika byggprojekt.
På frågan om det skett några större förändringar inom arbetsledaryrket de senaste åren menar AL4
att det har det gjort. Den främsta förändringen som skett anser AL4 också vara anledningen till att
hen blev arbetsledare för 5 år sedan. Denna anledning och förändring är att det de senaste åren
kommer väldigt många unga nyutbildade in på arbetsledarrollen som saknar praktisk erfarenhet av
byggbranschen. Detta kunde ske förr i tiden menar AL4 men då skedde det på ett annat sätt vad
det gör i dagsläget. Förr i tiden så gick alla nya arbetsledare bredvid en platschef med stor erfarenhet
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för att lära sig och kastades inte direkt in i stora arbetsuppgifter som arbetsledare utan det fanns
mer utrymme för att skaffa sig en erfarenhet i projekten innan ansvaret skulle tas. I dagsläget menar
AL4 att ansvaret och förväntningen på att prestera direkt efter skolan finns i en högre utsträckning
än vad det gjorde för några år sedan och detta resulterar då till att det finns många arbetsledare som
tar kommandot i projekten utan att egentligen har någon riktig erfarenhet av liknande projekt.
Detta ställer till problem för yrkesarbetarna men även för arbetsledaren själv på grund av att hen
inte blir accepterad och betrodd av yrkesarbetarna då erfarenheten saknas samtidigt som det ligger
en press uppifrån om att prestera som arbetsledare. Detta kan i många fall sänka självförtroendet
hos den nya arbetsledaren som inte får möjligheten att komma in i projektet och lära på samma
sätt som det var för några år sedan.
AL4 menar att erfarenhet är en grundfaktor för att kunna prestera bra som arbetsledare i ett
byggprojekt. Det finns ett tydligt lärlingssystem för snickare och detta borde gå att överföra och
anpassa även till lärlingssystem för en ny arbetsledare menar AL4.
Gällande byggtiderna så säger AL4 att det är svårt att säga om dessa är mer pressade idag än var de
var för några år sedan. Hen har deltagit i projekt i nutid såväl som dåtid där byggtiderna har varit
pressade och anser att detta är ett problem för branschen. När byggtiderna är pressade så gäller det
att hela arbetsgången är bra delegerad och varje individ gör precis det den skall och inget annat.
Det finns inte utrymme för några misstag eller tidsspill för då spräcker man tidsramen menar AL4.
För att kunna jobba i projekt med höga stressnivåer och pressade tidsplaner så gäller det att det
finns klara besked gällande alla handlingar ifrån beställarens sida. Ändringar under projektets gång
ställer till stora problem för produktionens tidsplan. AL4 känner att det ibland är arbetsledarna som
blir lidande av sena förändringar i bygghandlingarna under projektets gång då dessa förändringar
oftast ges till arbetsledaren och att det är upp till hen att lösa dessa och se till att de blir gjorda på
samma tid som var tänkt innan förändringen. Det är inte alltid arbetsledarens beslut att fatta om
ändringen är genomförbar på en viss tid kan AL4 känna i vissa fall.
AL4 förtydligar även att pressade byggtider i sig inte behöver vara ett problem så länge
arbetsgången är välplanerad och det inte uppstår några oväntade problem eller förändringar i
projektet. Det finns helt enkelt inte tid för oklarheter menar AL4.
AL4 säger att hen egentligen inte känner att det är någon specifik arbetsuppgift för hen som blir
extra lidande utav pressade byggtider utan att det generellt påverkar alla arbetsuppgifter lika mycket.
Samtidigt så menar AL4 att hen inte har så stor datorvana vilket gör att kontorsarbete kan ta tid
men att detta inte i sig är något som beror på stress på arbetsplatsen. AL4 ser hellre att hen kan gå
igenom ritningar och konstruktionsdetaljer och hjälpa produktionen istället för kontorsarbetet då
detta är där hen har stor erfarenhet och kan vara som mest användbar.
Över lag så anser ändå AL4 att om byggtiderna pressas mer än vad de gör i dagsläget så kommer
detta inte vara bra för byggbranschen. Det som kommer hända om byggtiderna pressas hårdare är
att kvaliteten och resultatet av projektet blir sämre. Likheten ”det är ingen som har lust att köpa en
tv som är lite halvdålig” sägs under intervjun och då menar AL4 att kvaliteten av byggnaden som
uppförs på en alldeles för pressad tidplan inte kommer att hålla samma kvalitet som den hade haft
vid en lugnare tidsplan. Men får ställa tiden emot kvaliteten och ha en lagom del av båda för ett
lyckat projekt menar AL4.
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På frågan om det finns något som skulle underlätta arbetsbördan hos AL4 som arbetsledare så
menar hen att det handlar mycket om hur duktiga yrkesarbetarna under hen är. Många på
platsledningen och inne på kontoret ser inte vikten av en duktig yrkesarbetare som jag ser det menar
AL4. En duktig yrkesarbetare är en jättestor resurs för arbetsledaren att ta hjälp av. Det kan finnas
en helt annan tillit och det går att diskutera problemen i produktionen med dem som faktiskt utför
det praktiska arbetet menar AL4. ”Duktiga arbetsledare är A och O” säger AL4 i intervjun. Det
behöver läggas en otrolig massa onödig tid på att kontrollera yrkesarbetare som kan utföra sitt
arbete på rätt sätt vilket AL4 tycker är synd då detta tar tid av hens andra arbetsuppgifter. Detta
kan även resultera i en ogynnsam stress hos arbetsledaren som i vissa fall kan känna att hen hela
tiden måste ha full koll på vad yrkesarbetarna gör i produktionen och hur de utför vissa moment.
När diagrammet ifrån bilaga 1 visas anser AL4 att planering och samordning med UE är de
viktigaste punkterna. Sköts detta bra så behöver inte lika mycket tid läggas på problemlösning som
visas i diagrammet då planeringen och samordningen förebygger att problemen inte uppstår i
produktionen. Är det väldigt stressiga faser i projektet så känner AL4 att det är främst
kontorsarbeten och möten som blir lidande av den pressade tidsplanen då fokus måste läggas på
produktionen och se till att den fungerar. Punkten arbetssyssla och utplacering samt omplacering
av varor är näst intill obefintlig för arbetsledarna i projektet Arcam anser AL4. Vi har 2 anställda
städare som sköter momenten under punkten arbetssyssla samt tar emot och placerar ut material
ifrån leveranser så dessa punkter har vi delegerat bort för att få mer tid till annat i projektet menar
AL4.
4.2.8 Arbetsledare 5
AL5 jobbar på projektet Hotell Riverton och har ca 9 års erfarenhet av byggbranschen som helhet
och yrkesmässigt aktiv som arbetsledare i 2 års tid.
På frågan om det skett några förändringar i byggbranschen för arbetsledaren så tycker AL5 att det
är lite svårt att säga för hen då erfarenheten av yrket inte är så lång och på så sätt svårt att svara på.
Att erfarenhet är något som påverkar arbetsbördan hos en arbetsledare tror inte riktigt AL5. Hen
menar att det snarare är drivet hos personen i fråga som påverkar hur mycket arbetsbörda hen tar
på sig. En person som saknar erfarenhet som arbetsledare tar oftast på sig mindre arbetsuppgifter
som den klarar av och ger individen en normal arbetsbörda medans en person med större
erfarenhet i yrket kan ta på sig mer ansvar och samtidigt hjälpa medarbetare som saknar erfarenhet
vilket resulterar till att arbetsbördan kan bli väldigt hög för personen med erfarenhet. På grund av
detta menar AL5 att hen inte anser att erfarenhet är något som sänker arbetsbördan i yrket.
Gällande byggtiderna så säger AL5 att hen tycker att dessa är pressade i dagens byggbransch. Det
handlar väldigt mycket om ekonomin för projektet, kan man dra in på tidsramen så finns det mycket
pengar att tjäna på detta menar AL5. Men det är även viktigt att man vet vad som är rimliga gränser
för en byggtid av ett projekt så att man inte pressar ner byggtiderna enbart för att tjäna pengar för
då kan det istället tillkomma problem eller andra komplikationer i projektet vilket i slutändan kan
resultera i att det inte blir ett hållbart byggande.
I projekt som detta på Hotell Riverton kan det vara väldigt svårt att få en hållbar tidsplan som inte
blir stressig just på grund av att projektet är så pass komplicerat samt att hotellverksamheten
samtidigt är igång medan vi skall köra full produktion utan att störa anser AL5. Det kan i värsta fall
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bli farligt att pressa byggtiden för hårt när projekten är komplicerade för då finns det risk för att
problemen uppstår som annars hade kunnat undvikas vid en normal byggtid säger AL5. Det kan
även vara så att man missar olika saker just på grund av att stressnivåerna är så pass höga i perioder
menar AL5.
Vad pressade byggtider innebär för AL5 är egentligen att stressnivåerna i projekten är höga vilket
kan resultera i att problem och fel uppstår i produktionen som även nämnts i tidigare svar menar
AL5. Detta anser även AL5 vara ett problem för branschen i helhet att byggtiderna kan vara väldigt
pressade. Det kommer att behövas att man försöker hitta genvägar för projektet för att leva upp
till den pressade tidsramen vilket lätt resulterar i problem vilket såklart inte är bra för branschen.
AL5 upplever att en resulterande negativ effekt de pressade byggtiderna får på hens arbetssysslor
som arbetsledare är att hen inte kan ha en bra framförhållning. Det finns inte tid till alla
arbetsberedningar och planering utav olika moment vilket är lite synd säger AL5. Detta kan även
skapa problem ibland då vissa leveranstider oftast är en eller två veckor, då tänker AL5 främst på
tex ställningar mm som behövs för att genomföra vissa moment i produktionen. Har man inte
tillräckligt bra framförhållning i projektet så kan det bli extra stressigt på grund av att man inte
hinner få saker på plats i tid.
På frågan om något saknas hos AL5 som arbetsledare så känner hen att det skulle behövas lite
bättre struktur i projekten. Då tänker hen mest på frågan vem som gör vad i platsledningen samt
att det är viktigt att det hela tiden finns utrymme för att bli avlastad om arbetsbördan blir för hög.
När diagrammet ifrån bilaga 1 visas så anser AL5 att punkten telefonsamtal är otroligt hög på
projektet Hotell Riverton. Telefonen ringer nästan konstant vilket resulterar i att andra punkter
kanske blir något lidande på grund av detta. AL5 känner att hen inte hinner med att lägga mycket
tid på planering vilken hen anser är väldigt synd då detta egentligen skulle behövas i allt större
utsträckning. Även uppföljning av produktionen anser AL5 bli lidande av pressade byggtider men
menar att detta egentligen är där fokuset kanske borde ligga i ett idealt projekt med en ideal
produktion men att detta är svårt att uppnå i verkligheten. Punkten arbetssyssla känner AL5 att
hen måste jobba en hel del med i projektet Hotell Riverton just på grund av att det är väldigt ont
om plats i produktionen och man ständigt måste flytta runt och hela tiden se till att plats finns
tillgängligt i den mån det går. AL5 anser även att punkterna telefonsamtal samt
kommunikationspunkterna går hand i hand, telefonsamtalen är kommunikationen mellan
arbetsledare, underleverantörer samt yrkesarbetare. AL5 menar att kommunikationspunkterna
gemensamt består till 85% av hens arbetsdag i dagsläget vilket inte ger utrymme åt så mycket annat.
4.2.9 Arbetsledare 6
AL6 på projektet Hotell Riverton har 31 års erfarenhet ifrån byggbranschen som helhet och 4 års
erfarenhet som arbetsledare i byggbranschen.
På frågan om det har skett några förändringar kring arbetsledarens roll i byggprojektet de senaste
åren anser AL6 att det har tillkommit mycket mer säkerhetstänk. Detta är något som AL6 ser
väldigt positivt på för branschen i helhet även om det höjda säkerhetstänket innebär att
arbetsbördan höjts hos arbetsledaren i byggprojektet. Hen anser även att arbetsbördan som
arbetsledare som helhet även har höjts med åren. Även om erfarenhet hjälper till väldigt mycket
och är viktigt så behöver inte detta innebära att arbetsbördan blir lägre menar AL6. En erfaren
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arbetsledare har en tendens att ta på sig mer ansvar och människorna runt omkring förväntar sig
mer av en vilket gör att arbetsbördan kan bli väldigt hög även för den erfarne arbetsledaren. AL6
säger att det ofta kommer yngre arbetare som saknar erfarenhet och frågar hen saker vilket är
väldigt bra enligt AL6 men att detta såklart höjer arbetsbördan då man skall vara behjälplig andra
personer i deras arbetsuppgifter samtidigt som man skall sköta sitt eget yrke.
Det sägs även tydligt i intervjun att AL6 känner att hen saknar datorkunskapen som krävs i dagens
byggprojekt vilket hen gärna lägger över på yngre generationer som allt som oftast har en bättre
datorvana. Det är hela tiden viktigt att man kan hjälpas åt att avlasta varandra och se till att varje
person blir utnyttjad till det hen är bra på menar AL6.
Gällande byggtiderna i branschen anser AL6 att dessa har pressats markant under hens år i
byggbranschen. ”Det enda som gäller idag är pengar och tid” säger AL6 under intervjun. Eftersom
fokuset läggs på att korta ner alla tider genom hela projektet och allt skall vara så konstadseffektivt
som möjligt så blir givetvis kvaliteten i projekten lidande.
På frågan vad pressade byggtider innebär för AL6 är svaret tydligt, stress. Detta påverkar
yrkesrollen som arbetsledare väldigt negativt. När tidsramen för projektet är tajt så påverkar det
alla inom projektet och stressnivåerna på arbetsplatsen blir hög. Detta gör att det ofta kommer
flera frågor ifrån flera personer så fort de ser mig på bygget. Det är inte alltid helt lätt att komma
ihåg allt när det ständigt kommer nya frågor anser AL6. Eftersom stressnivåerna är allmänt höga i
projektet när byggtiderna är pressade så påverkas alla yrkesarbetare och jag som arbetsledare skall
vara alla behjälplig menar AL6.
AL6 ser absolut att pressade byggtider är ett problem för arbetsledaren som yrkesroll men även för
branschen i helhet.
På frågan om det finns något specifikt som fattas inom platsledningen för att underlätta
arbetsbördan för arbetsledaren menar AL6 att det handlar om avlastning. Det har varit väldigt
stressigt i detta projektet vilket har lett till att vi skall få två extra personer till platsledningen här
för att avlasta oss nuvarande.
När diagrammet ifrån bilaga 1 visas så sägs det nästan direkt att planering, möten och kontorsarbete
är de punkter som blir väldigt lidande när byggtiderna är pressade. I detta projektet på Hotell
Riverton där det är väldigt trångt samtidigt som man inte får störa befintlig verksamhet så skulle
det egentligen behövas mer planering men detta är något som blir lidande på grund av att allt sker
så fort. Det är svårt hinna med att tänka steget före. Möten och kontorsarbeten är också punkter
som helt enkelt inte riktigt hinns med när det är stressigt. Vid stressiga tider så måste allt fokus
läggas i själva produktionen.
Över lag anser AL6 att dessa staplar stämmer bra överens med ett vanligt projekt men att det
kanske är lite svårt att sätta in på just detta projektet då Hotell Riverton är ett väldigt speciellt
projekt.
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5 Analys
Detta kapitel består av flera analyser baserat på föregående kapitel i rapporten med avseende på vad som skall
uppfyllas enligt syfte och mål med rapporten som författaren innan arbetets gång satt. Poängen med detta kapitel är
att lyfta fram vad denna rapporten bidragit med.

5.1 Arbetsbördan hos arbetsledaren.
Respondenter ifrån platscheferna anser att arbetsbördan är relativt hög hos arbetsledarna i de
referensprojekt som ingår i studien. Respondenterna är överens om att dessa referensprojekt är
komplicerade projekt som inte är så vanliga inom byggsektorn. Dessa projekt framstår även som
tidspressade och respondenterna anser att under dessa omständigheter är arbetsbördan hos deras
arbetsledare väldigt höga.
Samtliga respondenter ifrån arbetsledarna ansåg att arbetsbördan är hög för dem i deras nuvarande
projekt. De känner en relativt stor belastning som gör att de inte riktigt hinner med alla de
arbetsuppgifter som de hade velat. Samtliga respondenter menar att arbetsbördan överlag är väldigt
hög för deras arbetsroll men att den samtidigt varierar i perioder under projektets gång. Det
framkommer i empirin att arbetsbörda är något som är väldigt individuellt individerna emellan.
Respondenterna har lite olika åsikter om vilka specifika arbetsmoment som blir lidande av tidspress
och vilka som är de absolut viktigaste. Det visar sig även att arbetsledarna emellan har lite olika
fokus även om de generellt är väldigt överens på de frågor som ställts till dem i intervjuer.
Om erfarenheten spelar roll till hur arbetsbördan upplevs är däremot respondenterna lite oense
om. AL1, AL3 och AL4 anser att erfarenhet är något som starkt påverkar och underlättar hur
arbetsbördan upplevs hos arbetsledaren medan AL5 och AL6 menar att en större erfarenhet ger
en högre arbetsbörda på grund av att det förväntas mer av personen med erfarenhet gentemot en
person utan erfarenhet. Detta kan ses som att arbetsbördan hos arbetsledaren följer hur stor
erfarenhet som finns hos arbetsledaren ansåg AL5 och AL6.
Vad det gäller arbetsbördan hos arbetsledaren så observerades det under samt efter intervjuerna att
arbetsledarna och platscheferna generellt sett tycker lika över lag men att det ibland finns specifika
frågor där vissa respondenter stuckit ut ur mängden. Detta kan anses vara väldigt positivt då det är
mindre risk att sämre arbetsrutiner uppstår då arbetsledaren och platschefen har olika syns på vad
som är viktigt hos en arbetsledare.

5.1.1 Arbetsfördelning
I den teoretiska referensramen under tidigare forskning inom ämnet benämns det hur
arbetsledarens arbetsfördelning ser ut i ett byggprojekt. Detta undersöktes vidare i denna rapport
genom att intervjua respondenter och se hur dessa respondenter anser hur deras arbetsfördelning
ser ut i deras byggprojekt. Samtliga respondenter menar att det inte hinns med att lägga en så jämn
fördelning staplarna emellan i deras byggprojekt.
Stapeln arbetssyssla är samtliga respondenter överens om är ganska viktig att de inte försöker göra
något med under pressade byggtider. Denna punkt är något som de anser stjäl tid ifrån
arbetsuppgifter som är viktigare och faktiskt ingår i deras arbetsuppgifter. AL1 såväl som AL2,
AL3 och AL4 menar att de inte lägger någon arbetstid på denna punkt. AL3 och AL4 har på deras
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projekt anställt två personer som är tillsatta för att sköta detta arbetet och avlasta dem. Detta har
inte övriga respondenter gjort utan anser att det handlar mer om att delegera ut detta arbetet till
befintliga yrkesarbetare som är de som berörs av denna punkt.
5.1.2 Arbetsledarens arbetsuppgifter
De övergripande arbetskategorierna för arbetsledaren som lyfts fram i den teoretiska referensramen
är planering, kvalitet och säkerhet samt kommunikation. Detta styrks även av den tidigare forskning
som gjorts inom ämnet som beskriver arbetsledarens arbetsfördelning. Samtliga av de 14 punkter
som framkommit under den tidigare forskningen går att sätta in under någon av de övergripande
arbetskategorierna. Det blir även tydligt vilka arbetsuppgifter som blir mer eller mindre prioriterade
hos arbetsledaren under tidspress. Arbetsuppgifter som har en direkt förbindelse med
produktionen ute på byggarbetsplatsen blir primära arbetsuppgifter och prioriteras av arbetsledaren
när tidsbrist inträffar i ett projekt. De arbetsuppgifter som inte direkt berör produktionen måste på
så sätt komma i andra hand och genomföras när det utvinns tid för detta.

5.2 Pressade byggtider
Såväl respondenter ifrån arbetsledarna som platscheferna är tydligt överens om att byggtiderna
överlag är pressade i dagens byggbransch och är även överens om att detta är negativt för
branschen. Pressas byggtiderna hårdare så kommer det inte gå att genomföra hållbara byggprojekt
i framtiden är den övergripande uppfattningen hos samtliga respondenter. Respondenterna har
även lite olika uppfattning kring vilka projekt som har pressade byggtider. Samtliga referensprojekt
ansågs ha en tidspress som var ganska hård men att de inte är så i alla projekt som respondenterna
deltagit i.
De platschefer som deltog i intervjuer var alla överens om att med pressade byggtider så höjs
arbetsbördan i projekten såväl för dem som för arbetsledaren/arbetsledarna i projektet. PC1 och
PC2 ansåg att det med en pressad tidsram måste läggas allt mer fokus på planering. PC3 anser att
hen ser att personalomsättningen i ett projekt kan öka under pressade byggtider på grund av att
arbetsbördan är högre vilket sliter på de individer som deltar i projektet.
Arbetsledarna som deltog i intervjuer menar att arbetsbördan höjs tydligt hos dem när
byggprojektet utsätts för en tidspress. Samtliga respondenter av arbetsledarna menar att på grund
av den höjda arbetsbördan så ökar stressen hos dem i byggprojektet. Detta är något som de alla
ansåg vara ett problem. AL4 stod dock ut lite ifrån de övriga respondenterna och menade att
pressade byggtider inte enbart behöver innebära problem så länge projektet är väldigt väl planerat
och inga oväntade problem uppstår. Hen menar samtidigt att detta är svårt att uppnå.
5.2.1 Vad innebär pressade byggtider
I den teoretiska referensramen står det vad olika källor anser att pressade byggtider innebär.
(Byggnads, 2004) beskriver att de pressade byggtiderna innebär allt större risk för att fel uppstår på
konstruktionen samt att det i projekten försöker hittas genvägar för att påskynda olika processer
som kan ta lång tid.
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Arbetsmiljöverket menar också att risken för skador på konstruktionen blir allt högre i pressade
byggtider. Arbetsmiljöverket menar också att den mentala och fysiska ohälsan blir allt vanligare när
det förekommer stor stress i projekten vilket inte alls är bra.
De platschefer som intervjuades är överens om att pressade byggtider innebär att det krävs en
mycket mer noggrann planering i projekten. Det finns inte utrymme för misstag eller oväntade
problem. Tidsplanen är redan väldigt tajt vilket innebär att det inte får tillkomma komplikationer i
projektet. De menar också att arbetsbördan hos dem såväl som arbetsledaren i projektet höjs i takt
med att byggtiden pressas.
Arbetsledarna anser att pressade byggtider leder till att deras arbetsbörda höjs i projektet. De känner
att de inte hinner lägga lika mycket tid på alla arbetsuppgifter som de egentligen hade velat. Det
framkommer också i intervjuerna att de måste prioritera olika arbetsuppgifter för att säkerhetsställa
att produktionen fungerar som den skall. Alla arbetsmoment som direkt rör produktionen måste
prioriteras och de som inte rör produktionen måste komma i andra hand när byggtiden är pressad.
På så sätt framkommer det av respondenterna i intervjuerna att de inte hinner genomföra alla deras
arbetsmoment i den mån de egentligen hade velat teoretiskt sett men anser ändå att genom att
prioritera rätt saker kommer projektet ändå fungera och gå att genomföra.
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6 Diskussion
Detta kapitel tillämpas till att diskutera den analys samt det resultat som studien kommit fram till. Diskussionen
innefattar även delar ifrån den Teoretiska referensramen och Empirin. Detta kapitel täcker även validiteten av
studien.
Pressade byggtider är ett ämne som kan tolkas väldigt olika ifrån person till person. Det finns
väldigt lite konkreta teoretiska fakta om ämnet. Detta visar tydligt att detta är ett relativt outforskat
område inom byggbranschen. Då många respondenter i empirin ansåg att pressade byggtider var
ett problem borde området granskas tydligare. Den teoretiska referensram som finns i rapporten
och skulle utgöra en grund för empirin är generell. Detta har skett på grund av att det som sagt
finns väldigt lite konkreta artiklar om just pressade byggtider. Det finns en hel del fakta kring vilka
problem som kan uppstå utav tidspress men inte så mycket om vad tidspress egentligen är. Detta
fick därför bli målet att ta reda på under intervjuerna med respondenterna.
Den teoretiska referensramen utgjorde grunden för denna rapport och det är utifrån denna som
empirikapitlet är uppbyggd. Det framkom relativt fort för författaren att det finns väldigt lite
konkreta forskningsuppslag gällande pressade byggtider och vad detta innebär rent konkret. De
artiklar om pressade byggtider som finns beskriver inte så mycket varför det uppstår eller vad som
händer i projektet när tidspressen är faktisk utan beskriver snarare att tidspress är dåligt på grund
av de kvalitativa skador som upptäckts efter projektslut. Därför fick den teoretiska referensramen
bli en generell bild utav arbetsledaren och vad han ställs inför i byggprojekt för att sedan med hjälp
av respondenter ifrån byggbranschen ta reda på vad pressade byggtider innebär för dessa.
I den teoretiska referensramen under kapitel tidigare forskning inom ämnet tas det upp att många
arbetsledare känner av en hög arbetsbelastning. Det lades även fram ett diagram över en
arbetsledares normala arbetsfördelning i ett byggprojekt. Denna användes sedan för att bygga
grund för intervjuerna med arbetsledarna som deltog som respondenter till denna rapport. Det
blev tydligt under intervjuerna att respondenterna håller med om att diagrammet ger en bra generell
bild av deras arbetsdag i ett byggprojekt under en normal tidsram. I de referensprojekt som
undersökts i denna rapport kände arbetsledarna en hög arbetsbelastning och menade att de på så
sätt inte hinner lägga samma tid på staplarna i diagrammet enligt figur 2 på grund av rådande
tidspress i nuvarande projekt. Detta innebär att projekt med en kortare byggtid leder till att
arbetsmoment hos arbetsledaren blir lidande då det inte finns tillräckligt med tid till att utföra
samma arbetsmoment som i ett normalt projekt i jämförelse med ett projekt som är under tidspress.
I den teoretiska referensramen beskrivs Planering, Kvalitet och säkerhet samt Kommunikation som
de tre viktigaste arbetsområdena för arbetsledaren. Under intervjuer med respondenterna ifrån
arbetsledarna såväl som platscheferna så framkommer det att arbetsledarens arbetsmoment kan
delas in i primära och sekundära arbetsmoment. De primära arbetsmomenten är arbetsmoment
som direkt rör produktionen. Dessa är framförallt samordning och kommunikation med såväl
hantverkare som underleverantörer, planering, problemlösning och framförallt uppföljning av
kommunikation. Alla dessa arbetsmoment anser författaren passa in väldigt bra med de
övergripande arbetsområdena Planering, Kvalitet och säkerhet samt Kommunikation. De
sekundära arbetsmomenten som möten, kontorsarbeten och arbetssyssla finns det inte riktigt tid
under pressade byggtider med menar respondenterna och dessa faller även utanför de viktigaste
arbetsområden som tidigare nämnt.
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Det som framkommer i den teoretiska referensramen är framförallt vikten av ett hållbart byggande
och att detta uppnås genom att uppfylla ett väl fungerade arbetssätt inom dessa övergripande
arbetskategorier. I intervjuerna med arbetsledar-respondenterna framkommer det att dessa anser
att de inte hinner med att lägga den tid de vill på alla arbetsuppgifter. De menar att det går att dela
in arbetsuppgifterna i primära och sekundära arbetsuppgifter. De primära arbetsuppgifterna är de
arbetsuppgifter som direkt berör produktionen medan de sekundära arbetsuppgifterna är de som
inte är essentiella för produktionen.
Att denna prioritering mellan primära och sekundära arbetsuppgifter sker på grund av tidspress
bidrar givetvis till den höjda arbetsbördan som respondenterna till rapporten ansåg sker med
pressade byggtider. De hinner inte längre med att genomföra sina normala arbetsmoment i den tid
de behöver utan måste istället prioritera och detta bidrar till en ökad stress tror författaren.
Här kommer även biten ledarskap in i bilden. Denna prioritering av arbetsmoment hos
arbetsledaren måste ske naturligt men är samtidigt väldigt personlig. Det är säkert inte alla
arbetsledare som klarar av att lägga mindre tid på vissa arbetsuppgifter och samtidigt klara av att
utföra dessa för ett hållbart byggande tror författaren. I den teoretiska referensramen beskrivs det
att förväntningen på ett effektivt ledarskap placeras högre idag än någonsin tidigare. Detta kan vara
något som framkommit på grund av att byggtiderna har blivit allt mer pressade. Pressade byggtider
ställer högre krav på plastledningen för att projektet skall fungera, och på så sätt så är förväntningen
på ett effektivt ledarskap högre än vad det var tidigare när tidsramen för projekten inte var lika kort
som i många av dagens projekt i byggbranschen. Att förväntningen på ett effektivt ledarskap kan
även baseras på att byggbranschen är väldigt unik i sina projekt. Det nämns i den teoretiska
referensramen att karaktäristiska drag för byggbranschen är att den är väldigt projektbaserad och
det är vanligt att oväntade problem uppstår. Detta är något som även tas upp i intervjuerna med
respondenterna för att se vad de anser om detta. Respondenterna menade att projekt under
tidspress behöver vara väldigt välplanerade och att det inte finns utrymme för att det skall uppstå
oväntade problem i tidsramen för projektet. Att då det är väldigt karaktäristiskt för byggbranschen
att det uppstår oväntade problem är då en allt större utmaning för plastledningen som förväntas
kunna hantera detta under en väldigt pressad tidsram.
Något intressant som framkommer i empirin med respondenterna är att dessa inte är överens kring
huruvida erfarenhet höjer eller sänker arbetsbördan hos en arbetsledare. Några av respondenterna
menar att erfarenhet är väldigt viktigt vilket även författaren håller med om. Det intressanta är att
några av respondenterna menar att erfarenhet höjer arbetsbördan hos arbetsledaren då denne tar
på sig ett större ansvar och förväntningen på att arbetsledaren skall prestera bättre är högre hos en
erfaren arbetsledare än vad de är på en arbetsledare utan erfarenhet. Detta verkar ändå logiskt
samtidigt kanske detta inte riktigt är hela sanningen. Det är rimligt att förväntningarna på en erfaren
person är högre än förväntningarna på en person utan erfarenhet. Det är också rimligt att en erfaren
person kan utföra mer arbetsuppgifter under en kortare tid än en person utan erfarenhet. Att
erfarenhet höjer arbetsbördan är rimligt så länge en erfaren person har mer arbetsuppgifter än en
person utan erfarenhet. Vilket är vad författaren uppfattar att respondenterna menar. Samtidigt
tror författaren att två personen med olika mycket erfarenhet som skall utföra samma arbetsuppgift
givetvis utför denna olika fort. Därför kanske det vara så att om erfarenhet skall höja arbetsbördan
eller inte är väldigt personligt och beror mer på omständigheter som gör att den erfarne personen
tar på sig ett större ansvar vilket leder till en förhöjd arbetsbörda.
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7 Slutsats
Detta kapitel tillämpas för att tydligt ge svar på de frågeställningar som ställts i början av rapporten. Här presenteras
vad frågeställningarna gett svar på under projektets gång. Detta kapitel innefattar även förslag till vidare forskning
som framkommit under studiens genomförande.

7.1 Inledande slutsats.
Det kan dras tre övergripande slutsatser kring den information som framkommit i denna rapport.
Dessa tre slutsatser kan delas i tre kategorier. Vad pressade byggtider innebär för byggsektorn och
arbetsledaren, hur arbetsledaren upplever sin arbetsbörda i tidspressade byggprojekt samt vilka
arbetsuppgifter hos arbetsledaren som främst berörs av pressade byggtider.

7.2 Vad pressade byggtider innebär för byggsektorn och arbetsledaren.
Pressade byggtider kan konstateras vara ett problem för byggsektorn generellt då dessa skapar stress
i byggprojektet vilket leder till problem i produktionen. De pressade byggtiderna innebär främst att
det som skall genomföras i projektet kräver en mer genomtänkt planering och att det inte finns
utrymme för några oväntade förändringar eller problem då tidsramen helt enkelt är för tajt för att
kunna ändra på. På grund av den tidsoptimering som måste ske när byggtiderna pressas orsakas
kvalitetsproblem i projektet. Respondenterna i rapporten anser att risken för kvalitetsfel på
konstruktionen ökar i takt med att tidsramen för projektet pressas och anser att det måste finnas
en medvetenhet kring hur tid ställs emot kvalitet i projektet och att det blir allt svårare att leverera
samma kvalitet i projektet på grund av rådande stress.

7.3 Hur arbetsledaren upplever sin arbetsbörda i tidspressade byggprojekt.
Samtliga respondenter som deltog i undersökningen anser att deras arbetsbörda över lag är väldigt
hög men att den samtidigt varierar i perioder samt beroende på projekt. De referensprojekt som
tagits upp i studien har ansetts vara komplicerade projekt som skall utföras under en viss tidspress
enligt såväl arbetsledare som platschefer i projekten. Detta har lett till att arbetsledarna i projekten
anser att deras arbetsbörda i dessa projekt har varit högre än vad de upplevt i tidigare projekt. Det
har även framkommit i undersökningen att erfarenhet inte nödvändigtvis är något som underlättar
arbetsbördan för en arbetsledare utan att detta istället kan vara något som ökar arbetsbördan på
grund av de högre förväntningarna och ansvaret som tillkommer en erfaren arbetsledare gentemot
en arbetsledare utan erfarenhet.

7.4 Vilka arbetsuppgifter hos arbetsledaren det är som främst berörs utav pressade
byggtider.
I tidigare studier har det konstaterats hur en arbetsledares arbetsfördelning ser ut generellt sett i ett
byggprojekt under normala omständigheter. De respondenter som deltog i denna undersökning till
denna rapport har varit överens om att deras arbetsfördelning inte riktigt ser ut som den tidigare
forskningen visar och att detta beror på att det inte finns tid till den arbetsfördelning i rådande
projekt som de deltar i. Respondenterna menar att de måste prioritera arbetsuppgifter som direkt
berör produktionen och dessa arbetsuppgifter kan därför benämnas primära arbetsuppgifter för
arbetsledaren. De arbetsuppgifter som kommer i andra hand, alltså de sekundära arbetsuppgifterna
är sådana som respondenterna anser blir lidande på grund av rådande tidspress i deras nuvarande
projekt. Dessa sekundära arbetsuppgifter är främst möten, kontorsarbeten och arbetssysslor. Dessa
arbetsuppgifter har under rapportens gång visat sig vara de som blir lidande utav pressade
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byggtider. Jämförs dessa arbetsuppgifter med de övergripande arbetsområdena som tagits upp i
den teoretiska referensramen så passar inte dessa riktigt in på de arbetsområden som anses vara de
viktigaste arbetsområdena för arbetsledaren. Planering, kvalitet och säkerhet samt kommunikation
är de huvudområden som ansågs vara de viktigaste hos arbetsledaren.

7.5 Generell slutsats kring uppsatsen.
För att sammanfatta ovanstående stycken så kan denna rapport visa att pressade byggtider är ett
problem för byggsektorn såväl som för arbetsledaren i det enskilda byggprojektet. Den främsta
komplikationen som framkommer under pressade byggtider är den stress som uppstår i projektet.
Arbetsledaren hinner inte med alla de arbetsuppgifter som hen behöver för att kunna genomföra
ett hållbart byggande. De komplikationer som uppkommer på grund av stressen i projektet är att
arbetsuppgifter måste prioriteras och i vissa fall väljas bort. Det går även att dra slutsatsen att tid
ställs emot kvalitet. Är tiden för projektgenomförandet för kort blir kvaliteten av projektet sämre.
Detta är något som inte är bra för byggbranschen. Det som detta examensarbete förhoppningsvis
kan bidra med till byggbranschen är att skapa en förståelse kring hur den enskilda arbetsledaren
påverkas av tidspress och vilka exakta arbetsuppgifter och arbetsmoment som främst blir drabbade
under stressiga arbetsförhållanden. Detta kan då användas för att skapa ett bättre underlag till
varför det blir allt vanligare med bland annat byggtekniska fel i konstruktioner samt psykisk ohälsa
hos anställda.
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8 Fortsatta studier
Under arbetets gång har författaren kommit fram till att det kan genomföras fortsatta studier inom
ämnet. Här nedan kommer förslag på fortsatta studier för den som läst denna rapport och finner
den intressant och vill fortsätta på samma spår.

8.1 Spegling av denna rapport.
Det kan vara en intressant fortsatt studie att försöka spegla denna studie i ett flertal andra projekt
som är påverkade utav tidspress för att se om resultatet ser liknande ut. Denna studie är enbart
genomförd på ett byggföretag och endast tre byggprojekt berörs där alla ansågs berörda av
tidspress. Det är inte säkert att resultatet blir det samma om studien genomförs i ett annat
byggföretag vilket kan vara en intressant fortsatt studie.

8.2 Arbetsledarens arbetsbörda beroende på erfarenhet i branschen.
Det framkommer i denna studie att respondenterna är oense kring om erfarenhet höjer eller sänker
arbetsbördan. Detta är något som författaren inte på förhand kunde förutse utan detta är något
som tillkommit under projektets gång. Därför föreslår författaren att detta är ett ämne som går att
titta närmare på. Fyra av sex respondenter ifrån arbetsledarna menade att erfarenhet är något som
underlättar deras arbetsbörda medan två respondenter menar att arbetsbördan höjts i takt med att
deras erfarenhet inom yrket ökat. Detta skulle vara intressant att titta vidare på för att se vad fler
arbetsledare anser om detta och på så sätt kanske kunna konstatera om det finns något samband
mellan arbetsbörda och erfarenhet.
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor Arbetsledare
1. Hur många års erfarenhet har du av byggbranschen?
2. Hur många års erfarenhet har du som arbetsledare?
3. Hur anser du att ditt yrke har utvecklats under din tid som arbetsledare?
3.1
Har din arbetsbörda blivit högre/lägre med åren?
3.2
Är erfarenhet något som underlättar för dig i ditt arbete och sänker arbetsbördan?
4. Tycker du att byggtiderna har pressats under din tid i byggbranschen?
4.1
Vad innebär pressade byggtider för dig?
4.2
Hur påverkar pressade byggtider din yrkesroll?
4.3
Vilka av dina arbetsuppgifter blir lidande utav pressade byggtider?
4.4
Anser du att pressade byggtider är ett problem för din yrkesroll eller branschen
generellt?
5. Vad skulle underlätta din arbetsbörda?
6. (diagram och lista visas) Överensstämmer diagrammet med dina vardagliga arbetssysslor?
7. Vilka anser du är viktigast?
8. Om det blir stressat i produktionsfasen av projektet, vilka av dina arbetsmoment blir då
mest lidande?

Medelvärden av samtliga arbetsplatser
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,55
16,38

8,47

8,42

7,6

6,36
4,28

6,12
3,94

3,43

1,78
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7,12
4,75
2,13

10.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor Platschef
1.
2.
3.
4.

Hur många års erfarenhet har du av byggbranschen?
Hur många års erfarenhet har du som platschef?
Tycker du att byggtiderna har pressats under din tid i byggbranschen?
Vad innebär pressade byggtider för dig?
4.1
Anser du att arbetsbördan hos arbetsledaren ökar när byggtiderna pressas?
4.2
Varierar arbetsbördan hos arbetsledaren under perioder? I så fall kan exempel ges?
4.3
Ser du att det tillkommer problem för arbetsledaren/arbetsledarna i på dina
arbetsplatser när byggtiderna pressas?
4.4
Ser du någon skillnad hos en arbetsledare med lång/kort erfarenhet i yrket när
byggtiderna pressas?
4.5
Anser du att pressade byggtider är ett problem för arbetsledaren och branschen
över lag.
5. Anser du att det saknas något som skulle hjälpa arbetsledaren när byggtiderna pressas?
6. (diagrammet och listan visas) Är detta vad du förväntar dig att dina arbetsledare utför som
arbetsuppgifter?
7. Vilka av dessa arbetsuppgifter anser du vara viktigast?

Medelvärden av samtliga arbetsplatser
20

18,55

18

16,38

16
14
12
10
8

6
4
2

8,47

8,42

7,6

6,36
4,28

6,12

7,12
4,75

3,94

3,43

1,78

0
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2,13
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