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Abstract 

According to the Swedish “Ingenjörssamfundet’, an engineering community, there is a 

shortage of construction engineers that will last for at least ten more years. Because of the 

deficit recruiting relatively unexperienced employees will be nearly inevitable. The Swedish 

Construction Federation, a Swedish business and employers’ organization, describes in their 

competence profile that it may take up to two years for a construction supervisor to achieve 

full competence. This may discourage even the biggest companies to recruit young and 

inexperienced supervisors.  

This report will describe the current work situation for supervisors that are relatively 

inexperienced in the construction industry. The aim is to identify the conditions that 

contribute to a rewarding and stimulating work environment, which will contribute to 

effective professional development. 

Supervisor's work is based on leadership and administrative tasks where supervisory 

responsibilities are often the focus of attention, according to the Swedish Construction 

Federation (Sweden's best site managers, 2013). Four basic categories of leadership is 

decision making, authority, motivation and communication. These four categories are 

interdependent in the sense that one is a prerequisite for the other to work. For example, 

communication is necessary for decision-making, both for help in the decision making but 

also to convey the decision. 

Fundamental to a supervisor's development is the transfer of knowledge from other 

employees. The site manager or a more experienced supervisor tend to take a role as 

mentor to the inexperienced supervisor to lead efforts in the right direction, and share their 

knowledge. For this to work as good as possible the conditions has to be right. The company 

should carefully choose a workplace for the supervisor in question to start.  An optimal 

workplace is where production is not running at full speed. This gives space for the 

supervisor and colleagues to bounce ideas off and discuss which helps development. 

However, it should be enough work to give the new supervisor a little own responsibility to a 

certain degree. In addition to knowledge, attitude is an important part of the profession as 

the work is based on group work. To be humble is a very important feature in the role of 

supervising, both to create a good working environment but also to be able to get the help 

of his colleagues and thus evolve. 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Enligt Ingenjörssamfundet så råder det stor brist på byggnadsingenjörer och denna brist 

kommer finnas kvar inom de närmsta tio åren. Eftersom bristen är så pass stor och förväntas 

vara långvarig kommer det att vara nära oundvikligt att rekrytera relativt oerfaren personal. 

Sveriges Byggindustrier har i sin beskrivning av Kompetensprofiler för arbetsledare förklarat 

att det tar upp till två år för en arbetsledare att nå full kompetens. Detta kan avskräcka även 

stora företag från att rekrytera unga och oerfarna arbetsledare. Det beror till stor del på att 

man som ny inte kan arbeta helt självständigt.  

Undersökningen ska klarlägga hur arbetssituationen i nuläget ser ut för en nybliven 

arbetsledare som har relativt lite erfarenhet från byggbranschen. Syftet är att identifiera de 

förutsättningar som bidrar till ett utvecklande och stimulerande arbetsklimat, vilket ska bidra 

till en effektiv kompetensutveckling. 

Arbetsledarens arbete bygger på ledarskap och administrativa uppgifter där arbetsledande 

uppgifter ofta är det som prioriteras, enligt Sveriges Byggindustrier (Sveriges bästa 

platschefer, 2013). Fyra grundläggande kategorier inom ledarskap är beslutstagande, 

auktoritet, motivation och kommunikation. Dessa fyra kategorier är beroende av varandra 

på så sätt att den ena är en förutsättning för att den andra ska fungera.  Till exempel är 

kommunikation nödvändigt för beslutstagande, både för att få hjälp i beslutsprocessen men 

även för att förmedla beslutet.   

Grundläggande för en arbetsledares utveckling är kunskapsöverföringen från medarbetarna. 

Platschefen eller en mer erfaren arbetsledare tenderar att ta en roll som mentor för den 

oerfarna arbetsledaren för att leda arbetet i rätt riktning och dela med sig av sin kunskap. 

För att detta ska fungera så bra som möjligt gäller det att förutsättningarna är rätta. 

Företaget ska alltså efter rekrytering av en oerfaren arbetsledare omsorgsfullt välja en 

arbetsplats för arbetsledaren i fråga att börja på. En optimal arbetsplats är där produktionen 

inte är igång för fullt. Då finns det utrymme för arbetsledaren och kolleger att bolla idéer och 

diskutera vilket främjar utvecklingen. Det bör dock vara tillräckligt med arbetsuppgifter för 

att ge den nya arbetsledaren eget ansvar till viss mån. Utöver kunskap är förhållningssätt en 

viktig del av yrket då arbetet bygger på grupparbete. Att vara ödmjuk är en mycket viktig 

egenskap i rollen som arbetsledare, både för att skapa ett gott arbetsklimat men även för att 

kunna få hjälp av sina kolleger och på så vis utvecklas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges Byggindustrier har i sin beskrivning av Kompetensprofiler för arbetsledare förklarat 

att det tar upp till två år för en arbetsledare att nå full kompetens. Detta kan avskräcka även 

stora företag från att rekrytera unga och oerfarna arbetsledare. Det beror till stor del på att 

man som ny inte kan arbeta helt självständigt. Enligt Ingenjörssamfundet så råder det stor 

brist på byggnadsingenjörer, och denna brist kommer finnas kvar inom de närmsta tio åren. 

Detta beror på att stora årskullar av byggingenjörer pensioneras de kommande åren 

samtidigt som mycket pengar investeras i bostadsbyggande. Eftersom bristen är så pass stor 

och förväntas vara långvarig kommer det att vara nära oundvikligt att rekrytera relativt 

oerfaren personal.  

En väldigt stor del av byggingenjörerna blir arbetsledare, som har en nyckelroll i 

byggproduktionen. På grund av arbetsledarens roll i produktionen är det viktigt att dessa så 

fort som möjligt efter rekrytering når full kompetens. För att uppnå detta krävs att man har 

en bakgrund av byggteknisk kunskap, men det bör även läggas stor vikt vid att ge 

arbetsledaren rätt förutsättningar till att utvecklas.  En kartläggning av de optimala 

förhållandena för en arbetsledares start skulle kunna bidra till en reducerad inkörningstid 

och därmed en lägre kostnad för att rekrytera oerfarna arbetsledare. En lägre kostnad för 

nyrekrytering medför en ökad trygghet för företaget att anställa oerfarna arbetsledare och 

på så vis bemöta behovet.  

1.2 Syfte 

Undersökningen ska klarlägga hur arbetssituationen i nuläget ser ut för en nybliven 

arbetsledare som har relativt lite erfarenhet från byggbranschen. Syftet är att identifiera de 

förutsättningar som bidrar till ett utvecklande och stimulerande arbetsklimat, vilket ska bidra 

till en effektiv kompetensutveckling. En kartläggning av arbetsledarens uppgift och deras 

egna åsikter är relevant för arbetsgivare för att kunna förse arbetsledaren med gynnsamma 

förutsättningar. På så vis kan oerfarna arbetsledare bli ett attraktivare alternativ och man 

kan på så vis möta den kommande ingenjörsbristen. 

1.3 Problembeskrivning 

Det stora problemet är den kommande bristen på byggingenjörer. I nuläget finns det 

möjlighet att rekrytera erfaren personal, men i takt med att de pensioneras blir det allt 

svårare att finna denna kompetens. Därför är rekrytering av oerfarna arbetsledare något 

oundvikligt på lång sikt. Problemet som ska undersökas är just detta, vilka förutsättningar 

som krävs för att en relativt oerfaren arbetsledare ska bli en god investering så fort som 

möjligt. 

Frågeställning: 

- Vilka förutsättningar ger en gynnsam start för den relativt oerfarna arbetsledaren? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien innefattar endast hur ett entreprenadföretag ska agera vid mottagandet av en ny 

arbetsledare, och inte vad arbetsledaren kan göra på egen hand. Detta för att individens 

utbildning, personliga egenskaper etc. kan variera alldeles för mycket för att få vettiga 

resultat av undersökningen. 

1.5 Metod 

Detta examensarbete baseras till stor del på 

information insamlat genom intervjuer med 

arbetsledare. Utöver intervjuer genomförs parallellt en 

litteraturstudie så att information tillhandahålls både 

från ett specifikt fall och från mer generell litteratur. 

Många av intervjufrågorna är baserade på 

litteraturstudien för att dessa två delar ska kunna flätas 

samman till en större helhet som kan analyseras. Denna 

analys, kapitel 3, ligger till grund för de slutsatser som 

kommer att redovisas. 

Modellen till höger beskriver hur fyra olika kategorier 

inom ledarskap studeras i både teori och praktik för att 

mötas i ett resultat. Genom att analysera resultatet dras 

slutsatser som ska besvara frågeställningen. Dessa 

slutsatser kan eventuellt tillämpas av arbetsgivaren vid 

anställning av en ny arbetsledare. 

1.5.1 Intervjuer 

Intervjufrågorna som ställs till de anställda på Veidekke är ’öppna frågor’ för att uppmuntra 

diskussion för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Det finns så mycket som de 

vet som vi helt kan ha missat när vi skrev frågorna till intervjuerna. Frågorna vi ställer gäller 

oerfarna arbetsledare ur arbetsledarens perspektiv. Detta för att få en bild av hur det ser ut 

för oerfarna arbetsledare. 

Vi räknar med ca 30 minuter per person. De anställda intervjuas var för sig, till skillnad från 

att ta flera på en gång i grupp. Gruppintervju hade säkerligen också fungerat bra men varje 

individs egna åsikter är att föredra, till skillnad från gruppens gemensamma åsikt som det 

ofta blir i en gruppdiskussion.  

De arbetsledare som intervjuas har olika bakgrund. Några av dem har genomfört en 

akademisk utbildning medan andra har avancerat från yrkesarbetare. Det ger en bra 

blandning av material att arbeta med, samt kan fördelar och nackdelar mellan de olika 

vägarna att gå jämföras. 
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1.5.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien beskrivs fyra väsentliga områden inom ledarskap. Kommunikation, 

motivation, beslutstagande och auktoritet. Dessa delar bildar en helhetsbild av 

arbetsledarens roll. Flera teorier inom samma område undersöks för att studien inte ska 

byggas på endast en teori, eftersom de är just teorier och inget vetenskapligt bevisat.  

All litteratur som används granskas kritiskt för att endast tillförlitlig information ska 

användas. Till störst del genom källkritik då endast publikationer av erkända författare och 

organisationer används. De fyra områden som studeras är valda efter att ha läst litteratur 

som behandlar ledarskap. Dessa fyra områden har beskrivits som viktiga och utefter dessa 

har ny litteratur sökts upp för att använda under arbetets gång. 

1.5.3 Fallstudie 

Studien kommer att genomföras i samarbete med Veidekke. Intervjuer med arbetsledare 

kommer att genomföras på två olika projekt, kvarteret perukmakaren i centrala Göteborg, 

samt en renovering och ombyggnad av DB Schenkers lager i Bäckebol.  

Veidekke 

Veidekke grundades 1936 och deras verksamhet bestod av entreprenörverksamhet, 

vägbeläggning och tillhörande aktiviteter. Under 1980-talet blev det fart på Veidekkes 

tillväxt på grund av en strukturutveckling i bygg- och anläggningsnäringen. Veidekke 

beslutade sig för att expandera genom uppköp, fusioner och nyetableringar. Veidekke är 

idag den största norskägda entreprenören, och den fjärde största inom norden. 

Något som utmärker Veidekke i mängden är 

deras ovanligt tydliga värderingar. Veidekke har 

skapat en symbol för sin speciella företagskultur, 

’Veidekkehuset’. Grunden i huset är företagets 

värderingar som präglar deras beteende i 

relationer. Pelarna i huset står för de viktigaste 

resurserna i Veidekke, medarbetarna. Utan ett 

väl fungerande samarbete och involvering kan 

de inte uppnå sin vision, som är taket i huset, 

värdeskapande samspel. Samspelet leder till att 

det som produceras och utvecklas ska vara till 

nytta för de som använder det. 

Perukmakaren 

Projektet vi kommer att studera är kvarteret Perukmakaren i centrala Göteborg, där 

Vasakronan i samverkan med Veidekke Entreprenad genomför en modernisering av 

kvarteret. I ett av Göteborgs bästa handelslägen kommer nya butikslokaler etableras, 

befintliga butiker rustas upp, ett nytt hotell etableras samt ett parkeringsdäck med plats för 

Figur 1: Veidekkehuset 
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500 bilar moderniseras. Ombyggnaden ska leda till en halvering av fastighetens 

energianvändning samt en Leed-certifiering. Kontraktssumman var 125,5 miljoner på 

projektet som påbörjades i februari 2012 och beräknas vara klart i slutet av 2014.  

På arbetsplatsen har det tidvis varit uppåt 200 arbetande från olika företag samtidigt. 

Veidekke har haft samordningsansvaret för hela projektet. Vid besöket fanns det fyra 

arbetsledare på plats som deltog i intervjuerna. 

Schenker 

Veidekke Entreprenad renoverar och bygger om DB Schenkers lager i Bäckebol, Göteborg. 

Entreprenadformen är totalentreprenad och i projektet ska bland annat nya portar 

installeras och taket på en sektion höjas. På plats fanns vid besöket fem tjänstemän och två 

yrkesarbetare samt underentreprenörer. 
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2 Ledarskap i teorin 
Arbetsledarens arbete bygger på ledarskap och administrativa uppgifter där arbetsledande 

uppgifter ofta är det som prioriteras, enligt Sveriges Byggindustrier (Sveriges bästa 

platschefer, 2013). Fyra grundläggande kategorier inom ledarskap är beslutstagande, 

auktoritet, motivation och kommunikation.  

2.1 Beslutstagande  

En av grunderna för bra arbetsledning är klokt beslutstagande. Redan vid tiden då 

ledningsproblem började undersökas så har beslutstagande blivit erkänt som en av 

grundstenarna i organisationen (Barnard, 1938). De olika beslut man tar kan vara av olika 

vikt. Vissa kan rent av avgöra huruvida organisationen överlever eller inte, medan andra kan 

vara till synes obetydliga. Oavsett betydelse av ett beslutstagande är det ändå nödvändigt 

att man genomför det.  

2.1.1 Den rationella modellen 

Traditionellt sett har undersökningar om beslutstagande gått till genom att titta på 

människor som rationella varelser som noggrant undersöker situationen och väger in alla 

parametrar som direkt påverkar beslutet. Detta stämmer ju däremot inte in på verkligheten, 

då är det många fler faktorer som väger in, medarbetares känslor till exempel. Numera har 

man accepterat att människans beslutsfattande påverkas av personlighet och känslor. Men 

man kan fortfarande begrunda den grundläggande rationella beslutsmodellen som består av 

de följande fem punkterna.  

1. Beskriv problemet. Detta beskrivs ofta som det viktigaste steget i att ta ett beslut. Ett 

antagande för denna process är att problemet ska vara tydligt identifierbart. Om det 

inte finns ett tydligt definierat problem så kan man inte enligt den rationella 

modellen heller ta rätt beslut.  

2. Sök alla möjliga beslut. Det är viktigt att man tar alla möjliga beslut i åtanke för att 

inte utelämna vad som mycket väl kan vara det bästa beslutet.  

3. Undersök all information om alternativen. När man kartlagt de möjliga besluten så 

undersöker man informationen man har samlat. 

4. Utvärdering av alternativ. Genom den information du sammanställt för varje 

alternativ utvärderar du vilket av dem som ger det bästa resultatet. 

5. Val av alternativ. När man utsett det gynnsammaste alternativet tar man sitt beslut 

och utför vad man kommit fram till. 

Modellen baseras dock på flertal antaganden, som mycket väl kan göra att den inte är möjlig 

att tillämpa i verkligheten. Som tidigare nämnts så kan man inte längre se beslutstagande 

som en rationell process. Det ses nu som en process som skapas och begränsas av sociala 

faktorer.  
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2.1.2 Olika typer av beslut 

Walker (2011) beskriver hur man kan dela upp beslut i två kategorier, programmerade samt 

oprogrammerade beslut. Ett programmerat beslut karaktäriseras av att det sker ofta så att 

man kan skapa en regel för det specifika beslutet. Med hjälp av denna regel så kan man 

snabbt ta ett beslut utifrån informationen man har för situationen. Exempel på 

programmerade beslut som tas inom byggbranschen kan vara när man genomför 

kostnadsberäkningar och vissa hållfasthetsberäkningar. Ett oprogrammerat beslut måste tas 

när man stöter på ett problem som aldrig tidigare har uppkommit. Man har då ingen 

erfarenhet av hur det lösts innan och därför inte heller någon information om vad det beror 

på. Står man inför ett sådant beslut så är det viktigast att identifiera problemet för att kunna 

upptäcka och utvärdera alla tänkbara lösningar. I byggbranschen utvecklas ständigt nya 

projekt där inget är det andra likt. Specifikt under projekteringen, uppkommer många 

situationer där man kan behöva göra oprogrammerade beslut, men man kan ändå ha nytta 

av tidigare beslut. Det kan därför vara svårt att placera många av besluten i en av 

kategorierna, då de egentligen passar bättre in någonstans emellan dem.  

En av de absolut viktigaste delarna av beslutstagande är risktagande. Ett sätt att se på 

konsekvenserna av ett beslut är att varje beslut görs under förutsättning av att det är en 

säkerhet, en risk eller en osäkerhet. Detta koncept är en stor del av beslutstagande genom 

användning av sannolikhetsbaserade verktyg. Men det är minst lika viktigt vid 

beslutstagande utan användning någon form av verktyg. Ett fall där ett beslut kan tas med 

säkerhet så vet man redan innan alla möjliga konsekvenser. Då är det bara att välja det som 

ger den maximala vinsten. Det är dock allmänt accepterat att situationer där man kan ta ett 

beslut med total säkerhet är så gott som obefintligt i de flesta fall. Den vanligaste typen av 

beslut är de som innebär någon form av risk. Dessa finns både i det vardagliga livet och i 

affärsvärlden. (Walker, 2011) 

2.1.3 Hur tar man rätt beslut? 

Människan är som tidigare nämnt inte en rationell varelse. Hade vi varit det så hade man 

genom forskning och att vara påläst kunna ta det bästa beslutet alltid. Men i verkligheten 

har man som ledare ett antal begränsningar som i princip gör det omöjligt att finna det 

optimala beslutet. Begränsningarna består bland annat av ledarens förmåga att identifiera 

problemet fullständigt, att kunna hitta alla möjliga alternativ och att kunna förutse 

konsekvenserna av alla alternativ. Detta i kombination med att man arbetar under tidspress 

gör att det optimala beslutet sällan är det som faktiskt genomförs.  

I praktiken är det vanligare att man använder sig av en beslutsstrategi som på engelska kallas 

’satisficing’. Till skillnad från den rationella modellen så utvärderar man ett alternativ direkt 

när det identifieras. Denna process fortsätter tills det att man identifierat ett godtagbart 

alternativ, även om det inte är ett optimalt beslut. Därefter söker man inte fler alternativ 

utan accepterar det beslut som är tillräckligt bra för situationen. 
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En annan faktor som påverkar en individs beslutstagande är personlighet. Enligt Robbins och 

Judge (2008) så har mycket lite forskning genomförts inom området, men det lilla som 

faktiskt har gjorts pekar på att personlighet till stor del påverkar beslutstagande. En sak som 

kan variera stort från person till person är dennes åsikter kring risktagande. Medan vissa 

ledare tar risker dagligen är andra obenägna att ta risker över huvud taget. 

Robbins och Judge säger också att det har visat sig att kön har stor inverkan på en individs 

beslutstagande.  

Ett vanligt sätt att ta rätt beslut är att använda sig av sin intuition, vilket är en persons 

förmåga att upptäcka ett problem eller möjlighet och därefter ta det bästa beslutet på hur 

man ska fortsätta utan att genomföra ett resonemang. I praktiken anser ledare att intuition 

är ett viktigt hjälpmedel, men man tar ofta det slutgiltiga beslutet baserat på mer 

vedertagna metoder. Intuition är dock inte något som alla kan använda sig av. Det fungerar 

med all sannolikhet mycket bättre när det är en erfaren ledare som använder sig av det. Med 

mycket kunskap om branschen och tidigare problem blir det lättare att kunna förutse 

konsekvenserna. 

2.2 Auktoritet 

Vad innebär auktoritet? 

‘auktoritet […] social relation där en person (grupp, institution) har 

inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet 

uppfattas som rättmätigt’ 1 

Auktoritet är en nödvändig faktor för att uppnå mål inom en organisation. En individs 

auktoritet tillkommer genom den position som denne har i organisationen och därmed även 

individens rätt att ta beslut som andra ska följa. 

Uppkomsten av auktoritet i samhället var under tiden då kyrkan och staten ägde stora delar 

av marken som användes till jordbruk. Dessa parter hade då chansen att utnyttja sin 

auktoritet bland folket. Förståelsen kring vad auktoritet innebär har sedan dess utvecklats 

mycket, till stor del tack vare Barnards (1938) arbete. Hans syn på det var att mål kommer 

ovanifrån i hierarkin, men hur pass mycket man uppfyller detta mål beror helt på villigt 

samarbete hos de som faktiskt utför arbetet. Han menar att auktoriteten inte kommer 

ovanifrån, från personerna som ger ut ordrar, utan de som sedan utför dem.   

För att bli en auktoritär ledare är det alltså viktigt att ha en god relation med de 

underordnade som utför det praktiska arbetet. En viktig egenskap hos en ledare i detta 

sammanhang är empati. Empati för en ledare är lite annorlunda från den man upplever i 

vardagen. I stället för att dela andras känslor och få alla att känna sig glada handlar det om 

                                                           
1 Nationalencyklopedin 
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att ta hänsyn till hur folk tycker och känner, samtidigt som man fortsätter arbetet med att ta 

bra beslut. (Vikström, Prevent, 2014) 

Empati är en vital faktor i modernt ledarskap, både på grund av att mycket arbete idag 

genomförs i grupp och vikten av att behålla kompetent personal inom företaget. Men en 

empatisk ledare kommer inte bara med fördelarna av att skapa ett produktivt arbetslag. 

Enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier så skapar empatiska platschefer en arbetsplats 

med färre olyckor. En sak som tydligt lyfts fram i rapporten är att cheferna ser medarbetarna 

som en viktig resurs. Ledarskap som skapar trivsel och en känsla av delaktighet medför också 

tydlighet, trygghet och engagemang.  Dessa faktorer bidrar till att arbetet inte går fel lika 

ofta vilket gör att man ofta kan undvika den stress som annars kan uppstå, och därför 

minskar även andelen olyckor. 3 

2.3 Motivation 

Motivation är enligt många forskare ett svårt begrepp att studera eftersom det är 

problematiskt att hitta något generellt som går att applicera på de flesta människor. En 

definition av McShane och Von Glinows (2003) lyder:  

‘Motivation refers to the forces within a person that affect his or her direction, 

intensity and persistence of voluntary behavior’ 

Fortsättningsvis förklarar McShane och Von Glinows (2003) att för att utföra en 

arbetsuppgift måste personen utöver korrekta arbetsbeskrivningar, rätt kompetens och 

stöttande arbetsmiljö ha tillräcklig motivation. Det är ett medel till högre 

jobbtillfredsställelse, vilket i sin tur ökar produktiviteten och lönsamheten. Metoderna till att 

generera motivation har under lång tid undersökts, där Maslows behovsstege är den mest 

kända och som också ligger som grund till många teorier.  

Lawler (1973) beskriver teorin kring inre och yttre belöningar som motivationsfaktorer, där 

inre belöningar berör individens känsla av tillfredsställelse och prestation. Yttre belöningar är 

värden som påverkas av andra personer såsom lön, bonusar, erkännande och befordran. 

Inre belöningars inverkan påstås vara större än de yttre ersättningarnas, framförallt när det 

beträffar utbildade och/eller högpresterande personer. Butler och Waldroop (1999) anser 

att detta i högsta grad kan appliceras på tjänstemännen inom byggbranschen där många av 

dem söker utmaningar där de erhåller en känsla av självbelåtenhet (inre belöning) genom att 

lösa dem. 

Hertzberg (1959) har framställt en tvåfaktorteori med fokus på attityder till arbete. Han 

menade att tillfredsställelse inte är motsatsen till missnöje och vice versa, utan att 

motsatsen till tillfredsställelse helt enkelt är ‘ingen tillfredsställelse’. Han delade 

uppfattningen om att inre belöningar såsom erkännande, ansvar, avancemang och 

prestation gav tillfredsställelse och därmed motivation medan ‘hygienfaktorer’ var 

relaterade till arbetsmiljö, lön och företagspolicy vilket kunde ge antingen missnöje eller 

‘inget missnöje’.  
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2.3.1 Högpresterare och motivatorer 

McClellands teori om behov (1961) styrker även detta genom sin föreställning om att det 

finns personer med en större passion för att prestera och att dessa i synnerhet motiveras av 

just personlig prestation snarare än yttre belöningar. Han delar in denna typ av 

‘högpresterande’ i två grupper. Högpresterare trivs med uppgifter som innebär en god chans 

att lyckas och att jobba självständigt. Framgångsrika entreprenörer tenderar att ha dessa 

egenskaper, där de arbetar självständigt med utmanande uppgifter och tar personligt ansvar 

för såväl framgångar som misslyckanden. Enligt McClelland är de inte lämpliga chefer eller 

lagledare eftersom lagarbete och delegering av arbete inte är deras starka sida. 

Den andra kategorin, motivatorer, drivs av att bli accepterade och erkända av andra. De 

söker vänskap och positiva relationer och de trivs med att lösa konflikter och söka 

kompromisser. De passar med uppgifter som att koordinera roller i organisationer men visar 

sig vara ineffektiva i beslutsfattande och hantera resurser på grund av deras strävan att 

undvika konflikter. 

2.3.2 Rättvisa 

Tidigare nämnda teorier beskriver de faktorer som motiverar ett beteende men inte själva 

processen kring motivation. Processteorier kring motivation har delats in i tre områden; 

rättvisa, förväntan och målsättning. 

Adams (1963) lyfte fram det faktum att folk bedömer förhållandet mellan deras ersättningar 

eller belöningar i förhållande till sin prestation och jämför det med andra personer.  

Det är alltså inte variablerna utan förhållandet som jämförs och beroende på utfallet är de 

motiverade till att göra något åt det. Ersättningarna är i form av inre och yttre belöningar, 

där medlen till högre sådana är tid, kompetens, energi och lojalitet.  Balans i teorin 

förekommer på så sätt att personer som anser sig vara överbetalda generellt kompenserar 

det genom att jobba hårdare. I andra ändan kan personer som anser sig bli otillräckligt 

ersatta för sin insats påverka förhållandet genom att, till exempel, reducera sitt bemödande 

och sin dedikation till arbetet, begära högre ersättning, ändra sin uppfattning kring jobbet 

som den jämförda personen utför, byta person att jämföra sig med eller leta nytt jobb. 

Rättvisa upplevs på olika sätt av olika personer, genom att redogöra för en person 

anledningarna till att t.ex. önskad ersättning uteblir får den anställda oftast en bättre 

förståelse och kännedom kring vad som krävs för den begärda ersättningen.  

2.3.3 Förväntan 

Enligt Moorhead och Griffin (2001) bygger sin teori på att motivation beror på individens 

uppfattning om sannolikheten att dess ansträngning kommer leda till framgång eller ett 

speciellt utfall, såsom bonus eller löneökning. Ersättningen blir verkningslös på motivationen 

om det inte är personen som utför arbetet som värderar den och eftersom individer har 

olika behov vid olika tidpunkter bör företaget erbjuda ersättning som bäst passar den 

anställdas livssituation för god effekt. Teorin är fullt kompatibel med tidigare nämnd teori 

kring jämställdhet och rättvisa, där ersättningen utöver individens personliga behov även 

vägs med andra personers ersättning. 
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2.3.4 Målsättning 

Locke (1968) förklarar att klara mål ger individen bättre motivation. Att ha ett mål att arbeta 

mot beskrivs som mer motiverande än att bli ombedd att bara försöka så gott man kan.  

Viktigt är att målen är tydliga, mätbara och realistiska. Utmanande mål har en effekt att 

uppmuntra anställda till att sikta högre och jobba hårdare än vad de vanligtvis skulle göra, 

förutsatt att målen inte är över personens kapacitet. Här ligger fokus på den inre belöningen, 

känslan av att prestera och göra nytta, men även en koppling till förväntan kring att det ska 

löna sig i form av ökad ersättning.  

2.3.5 Meningsfullhet 

Meningsfullhet med jobbet är en viktig aspekt för motivation. Inom byggbranschen uppnås 

generellt en känsla av meningsfullhet i själva samhällsnyttan av projektet, framförallt hos 

tjänstemännen där deras prestationer är direkt kopplade till projektets utveckling. Yrket ger 

även tjänstemännen egenmakt, vilket också påstås generera motivation, där de är försedda 

med resurser som de förvaltar baserat på deras egna beslut. Variationerna i 

arbetsuppgifterna är generellt inte så stora utan utmaningen i deras arbete ligger oftast i 

likartade problem som varierar i komplexitet. Butler och Waldroop (1999) lyfter fram 

problemet kring att högpresterande tjänstemän därför kan söka utmaningar inom andra 

branscher.  

2.3.6 Tjänstemän inom byggbranschen 

Platschefer uppskattar generellt sin roll på arbetet och handlingsfriheten som den innebär. 

Arbetstillfredsställelsen är en av nyckelfaktorerna för platschefernas effektivitet och de allra 

flesta hävdar att de skulle fortsätta med sitt jobb även om de av ekonomiska skäl inte skulle 

behöva det. Tjänstemännen inom bygg klassas som högpresterande på grund av de specifika 

egenskaperna och drifterna de innehar. (SBI) 

 

2.4 Kommunikation 

Ett återkommande tema i litteraturen kring ledarskap är samspelet mellan ledare och 

medarbetare i förhållande till en situation. Samtal nämns oftast som ett av ledarens 

viktigaste redskap. (SBI) 

Ordet kommunikation härstammar från latinets ‘communis’, vilket betyder att något blir 

gemensamt och delat. Budskapet förmedlas i form av ord och sänds till mottagaren som i sin 

tur avkodar och tolkar orden för att förstå budskapet Utöver ord förmedlas och tolkas 

budskapet genom icke-verbala kanaler i form av kroppsspråk, ton, uttal och betoning. Risken 

för missförstånd är oftast överhängande, eftersom de olika signalerna uppfattas på olika vis 

av mottagaren (Nilsson, Waldemarsson 1994). McShane och Von Glinow (2003) har 

åskådliggjort George Bernard Shaws citat som lyder, direkt översatt: 

‘Det största problemet med kommunikation är illusionen att den har blivit fulländad’ 
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Med det menar de att det är oftast inte kommunikationskanalen, utan individerna som 

förorsakar de största problemen i kommunikationen.  

Kommunikation sker genom olika medier såsom telefon, mail, brev m.m.  Emmit och Gorse 

(2003), med flera, menar att bästa sätt att kommunicera är öga mot öga. Framförallt det 

professionella mötet där problem ska lösas och samförstånd uppnås. Mottagaren har lättare 

för att förstå sändarens känslor och uppfattning kring samtalsämnet genom att uppfatta de 

icke-verbala signalerna såsom miner och rörelser. Möjligheten att direkt ställa frågor och ge 

reflektioner minskar risken för missförstånd. 

Valet av medium är mycket viktigt enligt McLuhan (1964) som påstod av mediet är 

meddelandet. Med det menar han att det valda mediet för att sända sitt budskap säger 

mycket mer om statusen av meddelandet och det berörda folket än själva innehållet av 

meddelandet. Ett formellt arrangerat möte är oftast ansett som mer betydande än en post-it 

lapp på dörren.  

2.4.1 Lyssnande 

Vanligtvis pratar en person med en hastighet på 150 ord/minut. Hjärnan kan hantera 

ungefär 3-4 gånger mer information än så, vilket gör att tankarna lätt vandrar iväg under 

tiden som ‘blir över’ när vi lyssnar på någon. (Nilsson, Waldemarson 2011) Eftersom 

mottagaren inte bara ska lyssna på meddelandet som sänds utan tolka själva budskapet 

krävs det en stor del uppmärksamhet, koncentration och engagemang, vilket också lätt kan 

leda till att tankarna hos lyssnaren vandrar iväg och budskapet passerar. Det är lyssnaren 

som är avgörande för kommunikationens effektivitet eftersom det är viktigare att budskapet 

tolkas rätt mer än att det sänds rätt.  Parallellt är det inte tekniken i ett samtal som avgör 

kvaliteten utan relationen mellan tillit och öppenhet.  

Jag budskap är konkreta och personliga budskap som kan användas för att undvika 

oklarheter och anklagelser. Med dem förmedlar sändaren hur den upplever en situation eller 

hur den har uppfattat vad en person gjort och sagt, genom att utgå från sig själv. Det är 

alltså observationer och inga gissningar. Man talar Med personen istället för Till och ett 

exempel på hur ett jag-budskap kan inledas är: 

‘Jag upplever att…’ eller ‘Jag blir sårad när…’  

Effektivt lyssnande är enligt Nilsson och Waldemarsson (1994) inriktat på förståelse. 

Budskapet tolkas och frågor ställs om det skulle finnas oklarheter. Frågor kan även ställas för 

att bekräfta att man tolkat budskapet rätt och för att visa att båda strävar efter förståelse 

och klarhet. 

2.4.2 Frågor 

Gameson (1992) konstaterade att byggtjänstemän till största delen förlitade sig på sin egna 

begränsade kunskap istället för att ställa frågor, för att försvara sin status.   

Huczynski och Buchanan (2007) har listat 7 olika typer av frågor: 
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Slutna frågor 

- Ger ett snabbt och enkelt svar, såsom ja eller nej.  

Öppna frågor 

- Ställs så att den tillfrågade inte kan svara endast ja eller nej. Ett mer utförligt svar 

eftersträvas. 

Djupgående frågor 

- Är en följdfråga på den öppna frågan, kan ställas för att visa intresse eller få svaret 

förtydligat. 

Reflektiva frågor 

- Visar intresse och omtanke kring känslor. 

Multipla frågor 

- Ett urval av frågor ges, med risk att det blir förvirrande för båda parter. 

Ledande frågor 

- Frågan är vinklad för att leda till ett förväntat svar 

Hypotetiska frågor 

- Ger utrymme till kreativitet 

2.4.3 Störningar 

Som tidigare nämnts är kommunikation en skör process och risken för missförstånd är stor. 

Det finns många olika orsaker, men det vanligaste är sättet att kommunicera som ligger till 

grund för problem. Vanligt är att man utgår från sitt egna perspektiv och tar för givet att 

vissa saker är lika självklara för mottagaren som för en själv. Man förutsätter att det man 

sagt fullt ut motsvarar budskapet.  

I vissa fall kan processen störas avsiktligt genom dunkla eller ofullständiga budskap, för att 

till exempel slippa stå för sina egna åsikter och sitt beteende, undvika frågor eller förvilla sin 

samtalspartner. (Nilsson & Waldemarsson, 2011) 

Fackspråk är termer som specialister inom ett specifikt område använder sig av och förstår. 

Språket är användbart och i vissa fall självklart men kan också förvirra och ge användaren en 

känsla av överlägsenhet när de andra inte förstår. Fackspråk bör användas inom slutna 

möten där endast personer som förstår de specifika facktermerna medverkar. Till skillnad 

från till exempel byggmöten då beställaren, som nödvändigtvis inte känner till de olika 

facktermerna, närvarar bör facktermer undvikas och saker istället förklaras utförligt (Walker 

2011).  
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2.5 Kompetensprofil 

SBUF – Svenska byggbranschens utbildningsfond, har med hjälp av ett 70-tal 

medlemsföretag inom Sveriges byggindustrier tagit fram en kompetensprofil för 

arbetsledare och platschefer inom bygg och anläggning. Beskrivningarna är generella och ska 

betraktas som ett hjälpmedel för företag, anställda utbildningsgivare och övriga 

byggintressenter för att göra det lättare att identifiera kompetens. Profilen är indelad i fem 

huvudområden; arbetsmiljö, entreprenadjuridik, ekonomi, ledarskap och byggprocess-

teknik. I beskrivningarna förutsätts två eller flera års erfarenhet.  

Profilens del om ledarskap beskriver vikten av att man vet hur man motiverar en grupp och 

att kunna läsa av en grupp samt individer. För att uppnå detta är det nödvändigt att kunna 

föra dialog med kollegerna och att leda möten. Kommunikation och att kunna motivera är 

alltså en stor del av ledarskapet som arbetsledare. Kompetensprofilen i sin helhet beskriver 

de egenskaper och kunskaper som en arbetsledare ska besitta för att anses ha full 

kompetens. 

 

  

Figur 2: Utdrag ur SBUFs kompetensprofiler 
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3 Arbetsledarens roll 
Den bild många har av en arbetsledare är att denne spenderar största delen av sin tid inne 

på kontoret och sköter ekonomi och planering. I verkligheten så stämmer denna bild inte 

överens med hur det faktiskt är. En av arbetsledarna förklarar att det i stället är platschefen 

som arbetar inne på kontoret. Arbetsledaren arbetar till stor del med att bistå 

yrkesarbetarna i deras arbete. Mycket tid går åt till att se till att de hela tiden vet vilket 

arbete som ska påbörjas härnäst, man hanterar materialleveranser och planerar placering av 

material för att skapa en god arbetsplats. Det händer även att man som arbetsledare hjälper 

yrkesarbetarna med det fysiska arbetet om de behöver detta. Med oförutsägbara händelser 

och problem är deras dagar mycket svårplanerade. Förmågan att prioritera understryks av 

samtliga tillfrågade. 

3.1 Beslutstagande  

Som arbetsledare är man som redan nämnt det vakande ögat över produktionen. Om det 

dyker upp problem måste man snabbt komma med nya alternativ för att produktionen inte 

ska bli stillastående. Som ansvarig måste man alltså komma med mycket snabba beslut. För 

arbetsledaren är det vanligtvis mindre beslut som ska tas, men det kan vara många under en 

dag. Oftast finns det alltså inte tid till att ta beslut genom att använda sig av den rationella 

modellen som beskrivs av Walker (2011). 

3.2 Motivation 

Samtliga tillfrågade arbetsledare drivs och motiveras av projektets framgång. De drivs av 

kollektiva prestationer och arbetar för att uppnå dem. De tenderar till att jobba hårt och 

tidvis under stor press, i de allra flesta fallen är det värt mödan då känslan av att ha klarat av 

uppgiften är mycket stark och motiverande hos dessa personer. Tjänstemännen inom 

byggbranschen tenderar att vara mycket stolta över sitt jobb och trivs med sina uppgifter. 

I byggbranschen sägs det att ‘har man inte hört något, har man troligtvis jobbat bra’. Det vill 

säga att det generellt inte är någon brist på kritik men stor brist på beröm. Detta avfärdas av 

de tillfrågade, som upplever en förändring av attityden inom byggbranschen. Samtliga ansåg 

sig få tillräckligt med beröm, men menade att man aldrig kan ge för mycket beröm och skulle 

kunna ge mer.  

Att motivera andra är svårt. Många yrkesarbetare är motiverade på sitt jobb och har en god 

yrkesstolthet. Dessa motiveras precis som arbetsledarna av resultat, men mer av sina egna 

prestationer än hela projektets framgång. Viktigt som motiverande part är då att visa 

uppskattning för deras prestation och resultat och framhäva deras motivationsfaktorer.  

Somliga motiveras av saker som inte är arbetsrelaterade, de motiveras alltså inte av deras 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att se till att ge dem rätt förutsättningar och arbetsuppgifter, 

eftersom egna initiativ inte tas och deras uppgifter riskerar att inte bli gjorda. Att sätta upp 

tydliga och rimliga mål kan hos dessa individer öka motivationen något, eftersom ett 

uppnått mål oftast leder till en positiv känsla. Om inte, så har i alla fall arbetet blivit gjort.  
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3.3 Kommunikation 

Arbetsledning innebär en mycket stor del kommunikation. Det anses vara mycket viktigt att 

vara ödmjuk och visa respekt mot kollegorna och att inte vara rädd för att fråga om råd. 

Uppgifter ska delegeras ödmjukt. En attityd som uppfattas som kaxig eller överlägsen 

straffar sig oftast och det kan vara svårt att få hjälp när man ber om det.  

Ödmjukhet är den egenskap som mest frekvent nämns då de viktigaste egenskaperna hos en 

arbetsledare efterfrågas. 

Ingen anser att det sker några större nämnvärda konflikter, utan att det mesta är korta 

utbrott som snabbt går över. Eftersom konflikterna nästan uteslutande bara gäller objektiva 

saker och inte personliga så blir de kortvariga. Det är viktigt att hålla sig objektiv då man ger 

kritik och samtidigt inte ta illa upp av att få objektiv kritik. Den utbredda yrkesstoltheten kan 

medföra att kritik lättare tolkas personligt.  Jag-budskap håller saker neutrala och minimerar 

risken för att budskap tolkas som anklagelser. När det kommer till tekniska saker inom 

byggbranschen är det vanligt att budskapen förmedlas med handlingarna som utgångspunkt. 

Istället för att bara peka på ritningen och säga att det är fel förklarar man hur man själv 

tolkat det och varför för att se till så att båda förstår varandra och tolkar det på samma sätt. 

Underförstått är det viktigt att också lyssna på hur motparten har tolkat ritningen eftersom 

det kanske finns goda skäl till varför något görs på ett annat sätt. 

3.4 Auktoritet 

Med auktoritet menas en persons inflytande över andra. Traditionellt sett har detta baserats 

på den position som den auktoritära personen besitter i företaget, i vårt fall arbetsledaren. 

Men detta har under lång tid förändrats. Många menar nu att auktoriteten faktiskt inte 

ligger hos den överordnade, utan i stället hos de underordnade som utför det praktiska 

arbetet.  

Många länder tillämpar fortfarande den traditionella auktoriteten så här kan Sverige anses 

ledande inom den moderna synen på auktoritet. Fördelarna med detta moderna synsätt är 

många. När man som arbetsledare tilldelar arbete till yrkesarbetarna baserar man dessa 

tilldelningar på en planering som har gjorts i ett tidigare skede. Det är alltså ytterst viktigt att 

just dessa arbeten utförs korrekt och vid rätt tidpunkt för att projektet ska kunna hålla 

tidplanen. För att detta ska ske krävs en vilja från yrkesarbetarna att utföra arbetet de har 

blivit tilldelade. Denna vilja kan så klart variera från person till person, men som Bernard 

hävdar så kommer det enbart mål ovanifrån i hierarkin. Hur väl dessa mål uppfylls beror på 

samarbetet hos de som utför arbetet. Denna teori stärks av de arbetsledare och 

yrkesarbetare vi har intervjuat. Samtliga menar att arbetsledaren har en stor inverkan på hur 

samarbetsvilliga alla är. 

Under intervjuerna var det ett ord som konstant dök upp när vi diskuterade relationen 

mellan arbetsledare och yrkesarbetare. Ödmjukhet. Denna personliga egenskap såg alla 

parter som något väsentligt i arbetsledarrollen. Utöver den allmänna diskussionen om 



17 
 

arbetsledaren så tillfrågade vi samtliga personer vilka tre egenskaper de ser som de 

viktigaste för en arbetsledare. Svaren förvånade oss. Det var endast ett fåtal som nämnde 

byggtekniska kunskaper, medan samtliga tog upp faktorer gällande relationen mellan 

kollegerna, till exempel ödmjukhet, lyhörd och att vara en bra lyssnare.  

Ett av problemen som yrkesarbetarna kan ha med en ny arbetsledare är att denne inte 

förstår det arbete som de utför. Detta kan leda till kommunikationssvårigheter vilket i sin tur 

leder till onödig irritation. De tillfrågade yrkesarbetarna berättar att detta är något som de 

flesta kan ha överseende med om det är en ödmjuk arbetsledare som inser att han faktiskt 

inte besitter kunskapen som de erfarna yrkesarbetarna gör. För att kunna utföra sitt arbete, 

trots denna kompetensbrist, borde arbetsledaren skapa en god relation med yrkesarbetarna 

som då blir villigare att hjälpa till. 

Jobbet är alltså till en väldigt stor utsträckning relationer mellan kolleger. För att bli en bra 

arbetsledare med auktoritet handlar det alltså inte om att vara chefen som styr med 

järnhand. I stället ska man involvera sina medarbetare och se till att alla känner sig delaktiga 

i det stora projektet. Som Sveriges Byggindustrier beskriver i sin rapport ’Sveriges bästa 

platschefer’ så är relationer och känslor inte bara viktigt för produktionen, bra ledarskap kan 

även förhindra skador. Det blir alltså en dubbel effekt av att tänka på sitt förhållningssätt 

gentemot kollegerna och att involvera alla för att skapa en känsla av delaktighet.  

Även om det ofta lönar sig att vara god vän med sina arbetskolleger så förklarar en av 

arbetsledarna att det är viktigt att man behåller den professionella relationen till 

yrkesarbetarna. Om man ofta ägnar sig åt fritidsaktiviteter med kollegerna så kan den 

auktoritära relationen mellan yrkesarbetare och den överordnade arbetsledaren komma att 

suddas ut, vilket i vissa fall kan komma att drabba arbetet.  

3.5 Ny som arbetsledare 

De intervjuade arbetsledarna berättar att man i början upplever tidvis mycket stress. Det 

handlar om mycket ansvar Man får mycket kritik, framförallt från yrkesarbetarna, när det blir 

fel eller om saker inte fungerar som planerat. Även om man personligen inte står ansvarig 

för de uppkomna problemen så kan det hända att man blir utskälld på grund av att man 

råkar vara den enda tjänstemannen i närheten. De tillfrågade arbetsledarna berättar att man 

inte ska ta åt sig alltför mycket av kritiken då det ofta handlar om ord som bara slängts ut i 

ett stressat ögonblick och inte är menade att vara personlig kritik. 

Det största hindret för en nybliven arbetsledare är kompetensbristen. Denna brist påverkar 

till stor del beslutstagandet som kräver stor kunskap. Man förväntas inte ta några kritiska 

beslut som ny, utan ställs istället inför mindre omfattande beslut. Dessa tas dock fortfarande 

i samråd med kolleger. Därför är god kommunikation och ödmjukhet en förutsättning för att 

kunna ta ett bra beslut och utvecklas.  Förmågan att få översyn över arbetet och att kunna 

prioritera är ofta inget som man har med sig sen tidigare. I stället är det en produkt av 

erfarenhet som kommer i takt med att liknande situationer upprepar sig.  
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3.5.1 Hjälp som ny 

Samtliga arbetsledare anser att de har fått tillräcklig hjälp under sin start som arbetsledare. 

Till störst del handlar det om stöd från platschef, andra arbetsledare och yrkesarbetarna. 

Platschefen och de andra arbetsledarna agerar bollplank i arbetet och hjälper ofta till då 

man behöver hjälp, medan yrkesarbetarna kan bistå med sin praktiska kunskap.  

Utöver den hjälp man får inom företaget så får de anställda på Veidekke emellanåt 

genomföra utbildningar. Vilken utbildning som ges till respektive arbetsledare beror på 

vilken kompetens denne behöver komplettera sin profil med. Enligt en av arbetsledarna så 

var projektledningsutbildningen mycket nyttig. Inte enbart för att lära sig hur man leder 

projekt, utan även på grund av att man fick lära sig mycket om gruppsykologi. Denna 

förståelse har inte samma direkta koppling till det arbetsledaren utför som projektledning, 

men kan ändå anses minst lika viktigt då yrket bygger på goda relationer människor emellan. 

Detta kan kopplas till den moderna synen som man idag har på auktoritet. Om samtliga 

parter upplever att samarbetet dem emellan fungerar bra och att allas åsikter tas i åtanke 

blir man även mer positivt inställd till att utföra det arbete som man blivit tilldelad av någon 

annan. 

Något som man ofta använder sig av i liknande sammanhang är mentorskap. Detta var dock 

inte så vanligt för arbetsledarna som vi först hade trott. I stället för att ha en formellt utsedd 

mentor så är det vanligare att vända sig till den mer erfarna kollegan som för tillfället var 

närmast. Fördelen med detta är att den eventuelle mentorn slipper bördan av en person 

som ständigt behöver hjälp. Nackdelen med det är att en och samma person inte kan följa 

arbetsledarens utveckling på samma sätt som en enskild mentor skulle kunna göra.  

3.5.2 Vad gör Veidekke? 

En grundläggande förutsättning för den nya arbetsledarens utveckling är möjligheten att ta 

del av andras erfarenhet. Det är alltså viktigt att bli placerad på en arbetsplats där 

platschefen eller en mer erfaren arbetsledare har tid att agera mentor och rycka in för att 

styra upp om processen är på väg i fel riktning. Mer erfarna arbetsledare vittnar även om 

fördelen att bolla idéer med kollegor och att det är en naturlig del i jobbet.  

Veidekke ser till att omsorgsfullt välja ut lämpliga projekt och arbetsplatser för de nya 

arbetsledarna. Detta görs redan innan rekrytering.  Alla intervjuade ansåg att det, i deras 

första period som arbetsledare, alltid funnits hjälp att tillgå och att någon mer erfaren oftast 

naturligt blivit som en mentor. 

Varje år tar Veidekke in praktikanter från YH utbildningar. Dessa praktikanter blir tilldelade 

en arbetsplats och även en handledare. Praktikantlön gör det mer ekonomiskt försvarbart 

att tilldela dem en handledare som förser dem med uppgifter.  

En introduktionskurs hålls även för både tjänstemän och yrkesarbetare. På kursen förmedlas 

företagets förhållningssätt och värderingar samt mål, ambitioner och säkerhet.  
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3.5.3 Kunskap 

I stort sett finns det två vägar att gå för att bli arbetsledare, alternativt en kombination av de 

båda. Den ena är genom en akademisk utbildning och den andra är genom att börja som 

yrkesarbetare för att avancera uppåt. Vanligtvis avancerar man från yrkesarbetare till lagbas 

för sin speciella yrkesgrupp, till exempel snickare, innan man slutligen når upp till 

arbetsledare.  

Fördelarna med att gå från yrkesarbetare är många. När man väl blir arbetsledare har man 

en bred kunskap inom de praktiska arbetsmomenten vilket gör det lättare att fokusera på 

sina uppgifter som ledare i stället för att fastna i resonemang med yrkesarbetarna kring 

deras arbete. Utöver de praktiska kunskaperna man tar med sig från det tidigare arbetet så 

har man även enligt arbetsledarna stor fördel av att veta hur yrkesarbetarna tänker, och hur 

de ser på arbetsledaren. Dessa kunskaper kan man tillämpa i sin roll som arbetsledare för att 

skapa bättre relationer mellan arbetsledare-yrkesarbetare då man får en bättre förståelse 

över hur den andra parten tänker och vad den förväntar sig av arbetsledaren.  

Om man som några av arbetsledarna på Veidekke blivit arbetsledare genom en utbildning på 

högskola eller universitet så får man inte de praktiska kunskaperna i samma utsträckning 

som de tidigare yrkesarbetarna. Man får i stället en teoretisk kunskap om många ämnen 

inom byggteknik och planering. Enligt de intervjuade arbetsledarna så kommer den största 

nyttan av dessa kurser inte genom utbildningens innehåll i sig, utan mer av att man blir 

väldigt lättlärd och kvicktänkt. Detta har man i sin tur stor nytta av genom att man snabbt lär 

sig nya arbetsuppgifter och förstår mycket av det praktiska arbetet även om man inte har 

någon kunskap om det sedan tidigare.  

En av arbetsledarna har genomgått en utbildning på yrkeshögskola. Detta kan ses som en 

blandning av akademisk utbildning och praktiskt erfarenhet. De teoretiska kurserna blandas 

med mycket praktik på företag. Denna blandning är enligt de flesta något som skapar en 

optimal grund att stå på i början som arbetsledare. 

Oavsett vilken bakgrund man har innan man börjar som arbetsledare så är alla överens om 

att det skiljer sig mycket från vad man gjort tidigare. Mycket ny kunskap behövs. Denna 

kunskap kan till viss del komma från utbildningar, men den absolut största källan är 

kunskapsöverföring från kolleger och chefer. De erfarna arbetsledarna och platscheferna 

besitter stor kunskap som de har samlat på sig under alla sina år som yrkesverksamma så de 

kan vara till enorm hjälp för den oerfarne arbetsledaren. 

För att kunna nyttja denna kunskapsöverföring maximalt så gäller det att förutsättningarna 

är de rätta. En huvudfaktor för lyckad överföring är att man som företag tar sig tid att hitta 

en bra placering för den nya arbetsledaren. En optimal start för en ny arbetsledare är en 

arbetsplats som för tillfället inte har full produktion så att det finns tid för arbetsledare att 

diskutera och bolla idéer med kolleger. De intervjuade arbetsledarna beskriver också hur 

viktigt det var att få eget ansvar även i början, om än lite sådant. Inte bara lärde man sig 
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yrket på ett bra sätt, de kände också att deras självförtroende i yrkesrollen växte i takt med 

det ansvar man får vilket främjar utvecklingen.  

3.5.4 Erfarenhet 

Med erfarenheten kommer kunskaper och förståelser som inte går att ta till sig teoretiskt, 

man kan utifrån olika situationer komma med mer kreativa och lämpliga lösningar. Utöver 

den tekniska kunskapen som kommer med erfarenheten kommer även självförtroende, 

vilket innebär en större trygghet vid besluten som tas. Den oerfarna arbetsledarens lösning 

kanske är densamma som den erfarnas, skillnaden är att den erfarna, både innan och efter, 

inte behöver begrunda beslutet lika mycket som den oerfarna. 

Med erfarenhet förefaller saker parter emellan mer ‘självklart’ och de behöver inte förklaras 

så grundligt. Viktigt att beakta är att det finns en risk till feltolkning när saker från den ena 

parten anses vara just självklara.  
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4 Vad behöver en nybliven arbetsledare? 
När man börjar sin karriär som arbetsledare så är det viktigt att man kommer ut med rätt 

inställning. Samtliga intervjuade arbetsledare berättar att uppgifterna och ansvaret var 

ansträngande, oberoende av tidigare erfarenhet från branschen eller akademisk utbildning. 

Trots motgångar och svåra uppgifter upplever ingen av de tillfrågade den första tiden som 

något negativt. Som nämnts i analysen drivs dessa personer inom byggbranschen av 

utmaningar och prestationer. De är stolta över sitt arbete och är beredda att jobba hårt för 

goda resultat. Det är till fördel som arbetsgivare att främja dessa egenskaper och se till att 

de anställda har möjlighet prestera. Ansvar är en god förutsättning till att personen ska 

känna att den presterar och stimuleras av sina arbetsuppgifter, enligt McClelland.  

Krav för att bli arbetsledare är att ha kunskap inom bland annat byggteknik, planering och 

byggjuridik. Men det är minst lika viktigt med personliga egenskaper som ödmjukhet, att 

vara lyhörd och kunna motivera sina kolleger. 

Bilden av hur en ledare ska vara har varit under konstant utveckling. Traditionellt sett så har 

man ofta sett på en ledare som någon som styr produktionen och bestämmer över andra. 

Men den moderna synen på ledarskapsrollen ser helt annorlunda ut. Idag är det väldigt 

viktigt med att ha rätt förhållningssätt och en god arbetsrelation. Viktigt för företaget att 

tänka på är att se till att arbetsledaren upplever att denne har stöd av sina kolleger för att 

uppmuntra kunskapsöverföringen. 

Kunskap 

Oavsett vilken bakgrund man har när man börjar som arbetsledare så är det mycket kunskap 

som saknas för att självständigt kunna utföra arbetet. En del av denna saknade kunskap kan 

fås genom utbildningar, men framförallt fås kompetensen från mer erfarna kolleger genom 

kunskapsöverföring under arbetet. För att detta ska fungera så bra som möjligt gäller det att 

förutsättningarna är rätta. Företaget ska alltså efter rekrytering av en oerfaren arbetsledare 

omsorgsfullt välja en arbetsplats för arbetsledaren i fråga att börja på. En optimal 

arbetsplats är där produktionen inte är igång för fullt. Då finns det utrymme för 

arbetsledaren och kolleger att bolla idéer och diskutera vilket främjar utvecklingen. Det bör 

dock vara tillräckligt med arbetsuppgifter för att ge den nya arbetsledaren eget ansvar till 

viss mån. Just eget ansvar är något som många av de intervjuade arbetsledarna beskrev som 

något betydelsefullt då det även ger ökat självförtroende.  

Mentorskap är den viktigt del av kunskapsöverföringen, men det behöver inte nödvändigtvis 

vara en specifik mentor som man blir tilldelad. Ofta så blir den mest erfarna kollegan på 

arbetsplatsen inofficiellt mentor, men man har även hjälp av de andra kollegerna också.  Att 

kontinuerligt rekrytera nyutbildade arbetsledare bör anses viktigt för att kunna behålla 

kompetensen inom företaget. Då är det nödvändigt att förutsättningarna för 

kunskapsöverföring är de rätta. 
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Förhållningssätt 

Då jobbet som arbetsledare till stor del innebär att få gruppen i helhet att fungera så är det 

viktigt att man har rätt förhållningssätt till sina kolleger. Kanske framförallt till 

yrkesarbetarna då det ofta är där irritation uppstår på grund av att partnerna inte förstår 

varandra. Som en av arbetsledarna berättade var en ledarskapsutbildning till stor nytta. Inte 

på grund av ledarskapsdelen i sig, men på grund av psykologidelen som var en del av 

utbildningen. Tack vare den fick han ökad förståelse för hur andra tänker i situationer där 

han står som arbetsledare. Med god förståelse för sina kollegers sätt att tänka kommer även 

ökade chanser till en god och produktiv arbetsrelation. Detta beskrivs som en fundamental 

del i arbetsledarrollen, speciellt då man är ny. Om man själv är ödmjuk och hjälpsam så får 

man väldigt mycket tillbaka. 

Misstag är något som samtliga tillfrågade kan intyga att de gjort. En av de tillfrågade säger 

följande: 

‘Fråga vem som helst inom branschen, alla kan berätta om något misstag de gjort…’ 

Alla gör misstag och det är något som enligt de tillfrågade, ‘alla måste få göra’. Attityden till 

misstag i branschen är att det är accepterat. Däremot förväntas samma misstag inte hända 

fler gånger. 

Placering 

Att företaget omsorgsfullt väljer ut en arbetsplats är av stor vikt. För att utvecklas i sin 

yrkesroll är det viktigt att det finns utrymme för kunskapsöverföring och diskussioner. En 

arbetsplats som kan erbjuda både utmaningar och meningsfulla uppgifter motiverar till att 

lära sig ytterligare och ger ett ökat självförtroende. Men det är inte bara den fysiska 

arbetsplatsen som har betydelse vid placeringen. Även den erfarna personalen ska ha tid och 

engagemang till att hjälpa den nya arbetsledaren. 
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4.1 Slutsats 
Studien beskriver vad rollen som arbetsledare innebär, och vad som krävs för att få en bra start. De 

tre förutsättningarna som beskrivits ovan som ger en utvecklande start i arbetslivet är följande: 

• Förhållningssätt. Individens eget förhållningssätt till sina kolleger. 

• Grundläggande kunskap inom arbetsuppgifterna. 

• Placering. Det är mycket viktigt att företaget omsorgsfullt väljer en arbetsplats som ger ett 

passande och utvecklande arbetsklimat. 

Modellen nedan beskriver de tre förutsättningarna som ger en gynnsam start för den relativt 

oerfarna arbetsledaren. Varje enskild del är viktig för en arbetsledare, men det är först när 

alla tre finns tillsammans som arbetsledaren får en optimal start.  

Ett gott förhållningssätt kombinerat med grundläggande kunskap har ingen effekt om man 

blir placerad på en arbetsplats där det inte finns utrymme för stöd och möjligheter till att 

bolla idéer. Utvecklingen blir då väldigt långsam och risk för misstag ökar, vilket kan medföra 

en kostnad för företaget. 

Om arbetsledaren besitter grundläggande kunskap och har blivit placerad på en gynnsam 

arbetsplats, men har ett bristande förhållningssätt till sina medarbetare försvinner 

eventuellt kollegernas välvilja och engagemang till att hjälpa till. 

Avsaknad av grundläggande kunskap kan medföra att även om arbetsledaren får mycket 

hjälp så kan svårigheter att tillvarata kunskapsöverföringen uppkomma. 

Det är alltså ytterst viktigt att samtliga av dessa förutsättningar finns fram tills det att den 

oerfarna arbetsledaren har uppnått full kompetens. 
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5 Diskussion 
Resultatet av studien har gett en bra bild av arbetsledarens roll och problemen som denne 

stöter på som ny. Då vi inledde arbetet var vår förhoppning att kunna förbättra mottagandet 

av en nyexaminerad arbetsledare, men detta visade sig svårare än vad vi hade räknat med. 

Vi påbörjade undersökningen med vetskapen om att de första åren ofta är svåra och att man 

möter mycket motgångar, men vi visste inte vad detta berodde på. I takt med att vi började 

identifiera problemen insåg vi att det skulle vara mycket svårt att kunna korta ner denna 

inkörningstid. I stället valde vi att studera vad rollen som arbetsledare innebär och vilka 

förutsättningar som gynnar dennes utveckling.  

Vi hade en egen idé som vi presenterade för de intervjuade personerna för att få deras åsikt 

på om det var något att bygga vidare på. Idén byggde på tanken med utvecklingssamtal där 

man sitter ner och pratar med en kollega om sin egen utveckling i arbetet för att kunna 

förbättra denna ytterligare. Vår tanke var då att man skulle ha något liknande även med 

yrkesarbetarna i grupp där dessa får framföra sina åsikter ett par gånger om året för att även 

få deras åsikter som kan anses minst lika viktiga. Intresset för denna idé var svalt. 

Arbetsledarna vi frågade hävdade att det yrkesarbetarna tycker om dig som arbetsledare 

kommer fram ändå, det är inget man behöver fråga dem om. Så vi valde att lägga ner 

arbetet kring denna idé för att fokusera fullt på arbetets frågeställning. 

Två år är en relativt kort tid för ett entreprenadföretag. Det är en fullt normal projekttid för 

ett företag som Veidekke. Alltså är man, enligt resonemanget, erfaren efter ett större 

projekt. Det är som företag istället viktigare att fokusera på sin investering och trivseln på 

arbetsplatsen för att personen ska stanna även efter denne uppnått full kompetens.  

Yrkesstoltheten hos tjänstemännen ligger sannolikt till grund för den goda sed av 

kunskapsöverföring som finns. Eftersom individerna drivs av projektets framgång ser de 

medarbetaren som en lagmedlem snarare än någon att jämföra sina prestationer med. 

Byggbranschen i sig tenderar att präglas av yrkesstolthet och folk delar mer än gärna med sig 

av sina erfarenheter och kunskaper. 

Vi anser att resultatet är intressant, i synnerhet för oss själva och andra i samma sits då 

arbetsledarens roll inte riktigt stämde överens med vad vi tidigare förväntat oss. Jobbet 

handlar som sagt lika mycket om relationer kolleger emellan som byggteknik. Men vi hoppas 

även att det kan vara till nytta för företag som får en bild av vad de yrkesverksamma själva 

tycker är viktigt att lägga vikt på vid rekryteringar och utbildningar. 
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