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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Kvalité i ett växande Sverige - En studie om det transformativa 

ledarskapets betydelse för kvalité på nybyggnation 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats 15hp – Företagsekonomi med inriktning mot 

organisation och ledarskap 

Författare: Mathilda Lundgren och Jessica Stenström 

Handledare: Anders Billström 

Nyckelord Transformativt ledarskap, kvalité, arbetsprestationer och byggbranschen 

Problembakgrund: Med hänsyn till den ökade bostadsbristen i Sverige behövs det byggas 

fler bostäder. Samtidigt har byggbranschen enligt tidigare studier 

kritiserats när det kommer till att tillgodose byggnaders kvalité.  Flera 

studier har även visat att företag som arbetar med kvalitetsarbete ofta 

vinner konkurrensfördelar. Ett intresse för hur ett ledarskap kan påverka 

kvalité har hos oss vuxit fram och därför avser denna studie att studera 

hur ett transformativt ledarskap kan påverka kvalitén vid nybyggnation 

av flerbostadshus. 

Problemformulering: Vilken betydelse har byggprojektledarens transformativa ledarskap på 

byggarbetarnas arbetsprestationer och därmed kvalitén i samband med 

nybyggnation? 

 

Syfte: 

 

Syftet med studien är att skapa ramverk kring betydelsen av 

byggprojektledares transformativa ledarskap för kvaliteten i samband 

med nybyggnation i avseende på byggarbetarnas arbetsprestationer. Detta 

ramverk utvecklas för att skapa ökad förståelse för byggprojektledarens 

roll och därmed få en ökad kunskap om projektledarens eventuella 

betydelse för byggarbetarnas arbetsprestationer och där med kvalitén på 

den slutliga produkten.  
 

Teoretisk 

referensram: 

 

Den teoretiska referensramen i denna studie behandlar motivation och 

prestationer, kvalité samt transformativt ledarskap som består av fyra 

delar: idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell 

stimulans och individualiserad hänsyn.  

Metod: 

 

Vi har i denna studie använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod 

med en abduktiv ansats. Vi har samlat in vårt empiriska material genom 

besöksintervjuer med byggprojektledare och byggarbetare. 

Resultat och 

slutsatser 

Vi har konstaterat att en byggprojektledare genom flera olika 

transformativa beteenden kan påverka byggarbetarnas arbetsprestationer 

och därmed också kvalitén på den slutliga byggnationen. 

 



 
 

Abstract 

Title: Quality in a growing country – This is a study of the transformational 

leaderships influence/importance on quality in new construction in 

Sweden. 

Level: Bachelor thesis 15hp – Business administration with focus on 

organisation and leadership 

Authors: Mathilda Lundgren and Jessica Stenström 

Advisor: Anders Billström 

Keywords: Transformational leadership, quality, work performance and construction 

industry 

Background:  By study the housing shortage in Sweden we know that more homes need 

to be built. Meanwhile, accordingly to previous studies the construction 

industry has been criticized when it comes to the quality of the buildings. 

Several studies have also shown that a company that work with quality in 

focus often leads to competitive advantages. Our interest in how 

leadership can influence quality has grown and therefore this study 

intends to study what impact the transformational leadership may have on 

the quality of new construction. 

Research Question: What influence/importance do a construction project managers 

transformational leadership have on the construction workers work 

performance and therefore the quality associated with new construction? 

Purpose:  

 

The purpose of this study is to create a framework that explains the 

construction project manager transformational leaderships importance of 

the quality in new construction. This framework is created in order to 

increase the awareness of the leadership’s importance of the quality in 

new construction, considered the performance of the construction 

workers. 

Theoretical 

framework:  

 

The theoretical framework in this study deals with project management, 

motivation and accomplishments, quality and finally the transformational 

leadership which consists four parts: idealized influence, inspirational 

motivation, intellectual stimulation and individual consideration.   

Method:  

 

We have used a qualitative research method with an abductive approach. 

We collected our empirical data by interviewing six respondents from the 

construction industry. 

Findings and 

Conclusions:  

We have found that a construction project manager through various 

transformative behaviour’s can affect construction workers work 

performance and therefore the quality of the final construction. 
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet kommer vi introducera läsaren för ämnet samt skapa en förståelse för det 

problem vår uppsats kommer att belysa. Bakgrunden leder till en fördjupad problemdiskussion 

som i sin tur leder till uppsatsens problemformulering. Vi kommer därefter att presentera syftet 

med uppsatsen, beskriva studiens avgränsningar samt definiera uppsatsens centrala begrepp. 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Byggsektorn anses vara en av Sveriges viktigaste och största branscher vilket ger byggsektorn 

en betydande roll för Sveriges utveckling samt påverkan på landets ekonomi [1]. En väl 

fungerande bygg- och fastighetsmarknad fungerar som en drivande motor till tillväxt och 

välstånd i Sverige, då byggandet av bostäder har nära koppling till utbildning, miljö, 

arbetsmarknad och infrastruktur. Mellan åren 2000-2012 har bygginvesteringarnas andel av 

bruttonationalprodukten (BNP) varit mellan 6-9% och totala bygginvesteringar under samma 

period har varit mellan 225-310 miljarder kronor. Av dessa har cirka 55 miljarder gått till 

nybyggnadsinvesteringar varje år. Därför spelar nybyggnadsinvesteringar en betydande roll för 

utvecklingen av svensk ekonomi (ibid). 
 

Det råder bostadsbrist i Sverige vilket är ett resultat av att bostadsbyggandet i landet har varit 

för lågt under flera år. Förutom ett otillräckligt bostadsbyggande beror bostadsbristen också på 

att antalet invånare i Sverige ökar för varje år [2]. Befolkningsökningen är ett resultat av att 

antalet födda överstiger antalet avlidna, men även att invandringen till Sverige ökar [3]. För att 

minska bristen på bostäder och möta upp bostadsbehovet från en ökande befolkning behövs det 

byggas mer. Tabell 1.1 illustrerar hur befolkningsökningen i Sverige överstiger byggandet av 

nya bostäder och visar hur viktig en ökning av nybyggnation är för att den svenska 

bostadsutvecklingen ska kunna tillgodose landets bostadsbehov [1;3]. 
 

 
 

 
 

Tabell 1.1: Befolkningsutveckling 1900-2013 och prognos 2014-2060 samt påbörjade bostäder 

inklusive nettotillskott genom ombyggnad [4; 3]. 

Den svenska byggbranschen har många gånger kritiserats för brister när det kommer till att 

tillgodose byggnaders kvalité. Det kan vara bristande kvalité i form av defekter och förseningar 

som lett till skenande kostnader (Sunding & Odenrick, 2010). I takt med ökningen av Sveriges 

befolkning samt att kvalité har blivit allt viktigare för företag med tanke på konkurrensen på 

marknaden, har synsättet på kvalité och hållbarhet gått från att vara ett nödvändigt ont till att 
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vara en väsentlig del i byggbranschen (Lind & Muyingo, 2012). Kvalité kan definieras som 

förmågan att tillfredsställa och helst överträffa kunders behov och förväntningar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). I denna studie avser vi kvalité på en slutlig produkt med avseende på den 

prestation som utförts under genomförandefasen av nybyggnationen. Kvalitén på en slutlig 

produkt kan således ses som ett resultat av en prestation.  

Något som vi anser borde ha betydelse för kvalitén på en slutlig produkt är ledarskapet som 

utförs i de olika byggprojekten. Vi anser det rimligt att anta att ledarens roll att påverka och 

motivera sin grupp mot att jobba mot ett visst mål kan ha betydelse för vilken kvalité projektet 

kommer hålla. Ledarskapet i denna studie menar vi är ledarskapet byggprojektledaren bedriver 

mot byggarbetarna. Ledarskap innebär att ha förmågan att kunna influera och inspirera andra. 

En ledare kan motivera sin grupp till att arbeta mot organisationens mål och på så vis öka 

organisationens fördelar (Robert, 2012; Prewitt, Weil & McClure, 2011). Det finns många olika 

typer av ledarskapsstilar och transformativt ledarskap är en av dem.  

Transformativt ledarskap beskrivs som en process där ledare och medarbetare hjälper varandra 

för att tillsammans nå förbättrad moral och motivation (Rao, 2014; Butler, 2005). Ledare som 

utövar denna typ av ledarskap påvisar tillit och förtroende för sina medarbetare vilket leder till 

att vanliga människor producerar enastående resultat. Denna ledarskapsstil väcker medvetenhet 

och intresse för gruppen eller organisationen och ökar förtroendet hos individerna som verkar i 

den (Rao, 2014).  Transformativt ledarskap kan ses som en process för att utveckla människor 

som i gengäld vill bidra till att utveckla sina organisationer genom att fastställa mål och arbeta 

för att nå dessa. Det transformativa ledarskapet delas upp i fyra olika kategorier; 1. idealiserat 

inflytande 2. inspirerande motivation, 3. intellektuell stimulans, och 4. individualiserad hänsyn 

(Yukl, 2010).  Trots att det är viktigt att uppnå fastställda och utsatta mål, är det enligt det 

transformativa ledarskapet metoderna för hur målen ska nås som är viktigast, vilket också är 

det som främst skiljer det transformativa ledarskapet mot andra ledarskapsstilar (Rao, 2014; 

Yukl, 2010; Butler, 2005).  

Vi har kunnat konstatera att flera forskare efterlyser förbättrad kvalité i byggbranschen och vi 

menar att det därför är viktigt att göra branschen mer medveten om hur ledarskapet kan påverka 

kvalitén. Vi vet att ett ledarskap är viktigt för att få grupper att arbeta mot utsatta mål. Vi anser 

att det tranformativa ledarskapet är en ledarskapsstil som passar in i byggbranschen eftersom 

fokus läggs på metoder för hur de uppsatta målen ska nås. Om ett mål är att uppnå hög kvalité 

på den slutliga produkten anser vi det vara viktigt att veta på vilka sätt ledaren kan ha betydelse 

för kvalitén. Detta anser vi vara viktigt främst ur ledarens perspektiv för att öka medvetenheten 

om hur denne genom sitt ledarskap kan påverka sina anställda att prestera produkter som håller 

den efterfrågade kvalitén.  

1.2 Problemdiskussion 
 

Byggbranschen är allmänt känd för att vara en komplicerad bransch eftersom det är flera olika 

aktörer och olika aktiviteter som måste samspela med varandra. Ett samspel är nödvändigt för 

att byggprojekt ska kunna fortlöpa och nå sina slutliga mål. Tidigare forskning har visat att det 

kan vara svårt att implementera förändringar i byggbranschen vilket kan bero på att byggprojekt 

skiljer sig från varandra i allt från utförande och byggnadstyp (Lindström & Josephson, 2006). 

Byggprojekt kan också variera i användning av material, typ av entreprenad till olika sorters 

byggnadstekniker. Forskning visar att det finns ett behov av att skapa en kvalitetskultur för hela 

byggbranschen att verka i. En sådan kultur är nödvändigt för att säkerställa att företag ständigt 

jobbar med fokus på kvalité för att möta kunders behov och förväntningar (Kanji & Wong, 
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2008). Bristande kvalitetsarbete i byggprojekt kan resultera i extra kostnader och förseningar 

(Abdul-Rahman, 1997: Sunding & Odenrick, 2010). 

Att arbeta med fokus på kvalité kan leda till konkurrensfördelar. Tidigare studier har visat att 

kundlojalitet resulterar i vinst, tillväxt och hållbarhet för företag (Wicks & Roethlein, 2009). 

Lojaliteten kan uppstå då kunderna når en specifik nivå av tillfredsställelse på den kvalité som 

produkten och servicen de köpt ger dem. Nöjda kunder kan i sin tur sprida vidare ett positivt 

rykte till andra framtida kunder genom word-of-mouth (ibid). Tidigare studier visar även att 

byggnader som byggs med tåliga material och som därmed upprätthåller hög kvalité bidrar till 

en hållbar utveckling (Said, Osman, Shafiei, Razak & Rashideh, 2010).  

Vi har således funnit flera olika aspekter som visar att kvalité bidrar positivt till företag. Att 

vara kvalitetsmedveten kan leda till ökade konkurrensfördelar i form av fler kunder, förhöjt 

rykte och ökad vinst. Kvalitetsmedvetenheten vid nybyggnation är även viktig ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv då det bidrar till ett mer hållbart byggande vilket i sin tur ökar 

möjligheterna att långsiktigt tillgodose bostadsbehovet (Wicks & Roethlein, 2009). Forskning 

visar att konkurrensen i byggbranschen idag är tuffare än någonsin, mycket tack vare tekniska 

framsteg. Den hårda konkurrensen gör det allt viktigare för branscher och företag att bli 

kvalitetsmedvetna (Arain, 2013; Hensler & Klefsjö, 2004). Förbättrad projektprestanda och 

förbättrad kvalité är således något som önskas av både projektledare och företag och på grund 

av det har betydelsen för projektledning i byggbranschen ökat. Att ha projektledare som arbetar 

flexibelt och effektivt med rätt sorts kompetens och resurser kan vara nyckeln till framgång 

(Arain, 2013; Masters & Frazier, 2007). 

Det är en ledarens ansvar att genom sitt ledarskap hålla sina medarbetare inspirerade och 

motiverade till att lägga ner tid och energi på sina arbetsuppgifter (Ejere, 2010). Studier har 

visat att de medarbetare som är motiverade kan prestera bättre än de som inte är det. De 

medarbetare som känner sig motiverade kan ha en tydligare bild över hur dem organisatoriska 

målen ska nås (Ejere, 2010; Butler, 2005). Förklaringen till anställdas arbetsprestationer går 

långt längre än bara motivation. Prestationerna är också beroende på utförandet av en individs 

arbete med avseende på personliga egenskaper, kompetens och attityder. Det går dock inte att 

ignorera det faktum att motivation spelar en stor och viktig roll för arbetsprestationer i 

organisationer för att en individs kunskaper, färdigheter, kompetenser och engagemang ska 

utnyttjas på bästa möjliga sätt (ibid). 

Det finns flera sorters ledarskapsstilar som är mer eller mindre passande beroende på vilken 

situation det handlar om. Vi har i tidigare forskning läst om det transformativa ledarskapet inom 

byggbranschen. Enligt Amin, Mahyuddin, Hassan & Hamid (2014) har tidigare forskning visat 

att det i byggbranschen finns ett positivt signifikant samband mellan arbetsprestationer och 

bland annat inspirerande motivation och idealiserat inflytande, vilka båda ingår i det 

transformativa ledarskapet. Vidare menar Amin et al (2014); Amin & Hassan (2010) att det 

transformativa ledarskapet anses som effektivt i komplicerade branscher så som 

byggbranschen, med miljöer som fokuserar på problemlösningar eftersom denna typ av 

ledarskap uppmuntrar medarbetarna att se problem på nya sätt.  

Butler (2005) beskriver attribut som kännetecknar en framgångsrik byggprojektledare. En 

framgångsrik byggprojektledare ska ha förmågan att tänka utanför ramarna, bygga upp ett 

förtroende gentemot sina medarbetare och denne ska uppmuntra till att allas åsikter blir hörda. 

Vidare menar Butler (2005) att en framgångsrik projektledare kan visa sympati, vara 

öppensinnad och bidra med engagemang i gruppen. Alla de attribut som Butler (2005) beskriver 

anser vi ingå i den bild vi fått av det transformativa ledarskapet. Vi anser detta vara en anledning 
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till varför det transformativa ledarskapet är en relevant utgångspunkt för vår studie. Att vi 

kunnat finna tidigare studier som visar ett starkt samband mellan det transformativa ledarskapet 

och arbetsprestationer i byggbranschen är också en anledning till vårt val. 

Ifrån tidigare studier vet vi att ledarskap påverkar motivation och att motivation i sin tur 

påverkar prestationer. Vi anser det rimligt att se kvalité som ett resultat av en prestation och vill 

därför undersöka den eventuella betydelsen som ledarskapet har för kvalitén på en prestation, 

alltså den slutliga produkten. Som vi tidigare nämnt har forskning visat att kvalité är viktigt i 

avseende på att skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag och att 

kvalitetsmedvetenheten i byggbranschen måste öka är något som vi kunnat se i flera av dem 

studier vi tagit del av. Vi har funnit forskning som tillsammans kunnat visa en koppling mellan 

ledarskap och kvalité. Däremot är forskning som visar på det transformativa ledarskapets 

betydelse för kvalité i vår kontext obefintlig. Vi vill studera nybyggnation i den svenska 

byggbranschen och det ledarskap som vi vill studera är det som bedrivs av byggprojektledaren. 

Vi finner det intressant att se ledarskapet ur ett transformativt perspektiv då vi anser att det är 

ett ledarskap som passar in på projektledare i byggbranschen. Vi anser ledarskapet passande då 

det ofta ligger starkt fokus på ledaren att kunna hantera nya situationer som plötsligt dyker upp.  

Kunskapsluckan som vi funnit är således vilken betydelse som byggprojektledarens ledarskap 

har på kvalitén på den slutliga produkten i samband med nybyggnation. Vi vill undersöka 

projektledaren ledarskap som denne bedriver gentemot byggarbetarna. Vi vill kunna se vilken 

betydelse byggprojektledaren har på byggarbetarnas arbetsprestationer och där med kvalitén på 

den slutliga produkten. Inom just detta område finns det sparsamt med studier och vi anser att 

fenomenet är viktigt att undersöka. Vår forskning är enligt oss viktigt främst ur projektledarens 

perspektiv. Vi vill kunna bidra med en ökad medvetenhet hos byggprojektledare hur dem med 

sitt ledarskap kan ha en betydelse för kvalitén på den slutliga produkten. 

1.3  Problemformulering 
 

Vilken betydelse har byggprojektledarens transformativa ledarskap på byggarbetarnas 

arbetsprestationer och därmed kvalitén i samband med nybyggnation? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att skapa ramverk kring betydelsen av byggprojektledares transformativa 

ledarskap för kvaliteten i samband med nybyggnation i avseende på byggarbetarnas 

arbetsprestationer. Detta ramverk utvecklas för att skapa ökad förståelse för 

byggprojektledarens roll och därmed få en ökad kunskap om projektledarens eventuella 

betydelse för byggarbetarnas arbetsprestationer och där med kvalitén på en slutlig produkt. Vi 

syftar till att undersöka detta genom både byggprojektledarnas och byggarbetarnas perspektiv. 

1.5 Avgränsningar 

 
Eftersom begreppet ledarskap är brett och omfattar otroligt mycket har vi i vår studie valt att 

avgränsa oss till det transformativa ledarskapet. Vi anser det transformativa ledarskapet som 

passande till den kontext vi studerar, där byggprojektledare i byggbranschen står i fokus. Vi 

anser denna typ av ledarskap som passande då vi funnit tidigare studier som visar ett starkt 

samband mellan det transformativa ledarskapet och arbetsprestationer i byggbranschen (Amin 

et al, 2014). Vi anser det rimligt att anta att ledarskapet påverkar motivation som i sin tur 

påverkar arbetsprestationer, vilket innebär hur väl ett arbete utförts och vilken slutlig kvalité 

detta ger på en produkt. Därför menar vi att det transformativa ledarskapet är en relevant 
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avgränsning för att kunna finna svar på vår problemformulering. Det är inte möjligt att säga att 

alla byggprojektledare har samma ledarskapsstil, vilket vi är medvetna om. Vi vill inte påstå att 

alla byggprojektledare är transformativa ledare utan vi vill undersöka vilken betydelse 

transformativa beteenden kan ha på kvalitén med avseende på byggarbetarnas 

arbetsprestationer. Vi menar också att det transformativa ledarskapet är passande i vår studie 

då ledarskapet anses som effektivt i komplicerade branscher så som byggbranschen, med 

miljöer som fokuserar på problemlösningar. Enligt det transformativa ledarskapet uppmuntras 

medarbetarna att se problem på nya sätt (Amin et al, 2014; Amin & Hassan, 2010). 
 

Studien avgränsar sig till innebörden av begreppet kvalité. I denna studie fokuseras endast 

kvalitén av resultatet på den slutliga produkten med avseende på den arbetsprestation som av 

byggarbetarna utförts under genomförandefasen av nybyggnationen. Vi menar att den slutliga 

produkten kan ha rätt kvalité och därmed ha tillgodosett de mål och krav som kunden hade. Den 

slutliga produkten kan på samma sätt uppvisa bristande kvalité i form av defekter och 

förseningar som lett till att mål/krav inte kunnat uppnås. Vi valde vår avgränsning då vi anser 

att kvalité kan ses från olika perspektiv och vad vi menar med kvalité anser vi vara det 

intressanta för vår studie. 

1.6 Centrala begrepp 

 

Nedan förklaras uppsatsens centrala begrepp. Dessa begrepp kan vara mångtydiga och vi vill 

därför förklara vilken mening begreppen har i vår uppsats.                              

                            

Kvalité: Enligt Bergman & Klefsjö (2012) definieras kvalité som förmågan en produkt eller 

tjänst har att tillfredsställa och helst överträffa en kunds behov och förväntningar. Kvalité kan 

även definieras med attribut som tillexempel användandet av hållbara material, livslängd och 

tillförlitlighet eller estetisk form (Holt & Rowe, 2000).  Med kvalité menar vi endast kvalitén 

på resultatet av den slutliga produkten med avseende på den prestation som utförts under 

genomförandefasen av nybyggnationen.  Här avser vi både rätt kvalité, där samtliga behov och 

förväntningar är uppfyllda och bristande kvalité där de inte är uppfyllda. 
 

Transformativt ledarskap: Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som främst 

fokuserar på ledarens förmåga att påverka och inspirera sina anhängare (Kendrick 2011; 

Salahuddin, 2010). Det går att kalla teorin om det transformativa ledarskapet för en utvecklad 

motivationsmodell då det transformativa ledarskapet betonar hur medarbetare reagerar 

känslomässigt på relationen till ledaren (Yukl, 2010). När medarbetarna kan uppfatta relationen 

mellan sig själva och ledaren som meningsfull känner de ökad grad av engagemang och 

motivation i sitt arbete (Avolio & Bass, 2001).   

 

Prestation: Synonymer till prestation är bland annat gärning, bedrift, insats och resultat [5]. 

Prestationer har en stark koppling till motivation, välmående och trivsel och dessa faktorer är 

avgörande hur väl en människa presterar (Brown & Leigh, 1995; Ferguson & Reio, 2010; Amin 

et al, 2014). I vår studie menar vi prestationer som de arbetsprestationer byggarbetarna utfört. 

Vi menar att byggarbetarnas arbetsprestationer har en direkt koppling till kvalitén på den 

slutliga produkten eftersom det arbete som byggarbetarna utför har en direkt påverkan på 

resultatet. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

Nedan följer en kort beskrivning som beskriver vilka delar rapporten kommer behandla i 

kommande kapitel.  

 

Figur 1.7: Dispositionsmodell (Egenkonstruerad). 
 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen med fokus på teorier och forskning 

som berör våra ämnesområden. De ämnesområden som främst berörs och presenteras är 

ledarskap med fokus på det transformativa ledarskapet, samt forskning om motivation, 

prestation och kvalité i byggbranschen. Kapitlet avslutas med en egenkonstruerad 

analysmodell. 
 

Kapitel 3 - Metod 

I detta kapitel redovisas val av studiens tillvägagångssätt för datainsamlingen. Här presenteras 

alla de metodval som gjorts i studien och vi presenterar hur vår insamlade empiri ska analyseras 

och vilka effekter detta kan ha på det slutliga resultatet.  Vidare diskuteras metodvalets fördelar 

och nackdelar. 
 

Kapitel 4 - Empiri   

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av primärdata som samlats in i form av kvalitativa 

besöksintervjuer. Vi har valt att dela upp vår empiri i två case som motsvarar de två 

yrkesgrupperna vi intervjuat. Respektive case avslutas med en sammanfattande tabell över 

respondenternas svar. 
 

Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med den insamlade primärdatan från 

besöksintervjuerna. Här för vi en diskussion mellan empirin och teorin. Avslutningsvis 

presenteras vårt egenkonstruerade ramverk.  
 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel som är rapportens sista, presenteras de resultat som rapporten visar. Studiens 

resultat besvaras och diskuteras efter problemformuleringen. Efter våra presenterade slutsatser 

visar vi på implikationer samt förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram  
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av projektledning samt motivation och 

prestationer.  Det följs av en presentation av det transformativa ledarskapet där vi 

presenterar hur den transformativa ledaren genom sina beteenden kan påverka sina 

medarbetare. Därefter presenteras teorier om kvalité i byggbranschen. Den teoretiska 

referensramen avslutas med en konceptuell analysmodell som används för att skapa en ökad 

förståelse och överblick av problemområdet. 
 

2.1 Projektledning 
 

Projekt kan definieras som en process som innehåller en rad olika aktiviteter för att uppnå 

specifika mål. Denna process ska slutföras inom en viss specifikation med ett start- och 

slutdatum (Larsson, 1995). Projektledning går ut på att planera och kontrollera att de olika 

projektmålen uppfylls och att detta görs inom den avsatta tiden (ibid). Tidspressen och 

intensiteten gör det viktigt för ledaren att snabbt vinna gruppens förtroende för att få en så 

effektiv projektgrupp som möjligt (Anantatmula, 2010; Clarke, 2009). Projektledarens 

ledarskap har en stor inverkan på utförandet av projektet och där med den slutliga produkten.  

 

I ett projekt är det projektledaren som ansvarar för resultatet av den slutliga produkten. Ansvaret 

innebär bland annat att bevaka kvalitén genom att ställa krav på sig själv, sina medarbetare och 

på arbetet som utförs i projektet (Larsson, 1995; Ammenter & Dukerich, 2002; Nixon, 

Harrington & Parker, 2012). Trots att en projektledares ledarskap i flera avseenden kan påverka 

ett projekts utförande, är det rimligt att anta att ett projekts framgång sträcker sig längre än så. 

Andra faktorer som kan antas påverka ett projekts framgång kan vara liknande konkurrerande 

projekt, tillgång på resurser och marknadsandelar. Det kan dessutom bero på faktorer som vi 

människor inte kan råda över såsom sjukdomar eller väderförhållanden (Yee & Nur, 2012). 
 

Vi har tidigare konstaterat att ledarskap kan påverka motivation och som i sin tur påverkar 

prestationer. Vidare menar även Ammenter & Dukerich (2002) att projektgrupper som uppnått 

lyckade projektresultat ofta präglas av starkt projektledarskap. Direkt när en ny projektgrupp 

satts ihop är det viktigt att projektledaren skapar tydliga projektmål som alla i gruppen förstår 

och kan arbeta efter. Om detta uppnås menar Ammenter & Dukerich (2002) att projektgruppen 

kommer få ett överlägset bättre resultat jämfört med dem projektgrupper som saknar tydliga 

projektmål. Berg & Karisen (2013) menar att en förutsättning för ett projekts framgång är att 

projektledaren har etablerat en god relation med sina medarbetare. Förhållandet bör baseras på 

ömsesidigt förtroende där parterna kan stödja varandra under projektets gång. 

2.2 Motivation och prestationer 
 

Motivation är ett inre tillstånd som bidrar till en ökad känsla av engagemang i olika aktiviteter. 

På en arbetsplats hjälper motivationen att hålla uppe drivkraften mot mål (Cheng & Yeh, 2009). 

Motivation handlar om känslan inför att delta i aktiviteter och kan beskrivas som känslan ”jag 

vill göra något” snarare än att ”jag måste göra något” (ibid). Målinriktningen tyder på 

självbestämmelse vilket bidrar till att medarbetarna blir mer benägna att lägga ner engagemang 

på sitt arbete. Det finns flera definitioner på motivation och vi har valt att definiera begreppet 

som konsten att hjälpa människor att hålla fokus och få energi till att göra ett så effektivt arbete 

som möjligt (ibid).  För att ett företag ska uppnå ett så bra resultat som möjligt är företaget 

beroende av att medarbetarna presterar i sina arbetsuppgifter. Att motivera sina medarbetare till 

att göra sitt bästa och sträva mot att nå uppsatta mål är en utav ledarens huvudsakliga uppgifter. 
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Det är därför viktigt att som ledare förstå vad medarbetarna blir motiverade av (Wiley, 1997). 

En sådan förståelse kan förbättra företagets produktivitet och på så vis påverka företagets 

framgång (ibid).  Faktorer som kan påverka motivationen hos medarbetare är exempelvis hur 

de upplever sitt arbete. Att arbetsuppgifterna är utmanande och att det finns 

utvecklingsmöjligheter är faktorer som kan påverka motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Synonymer till begreppet prestation är bland annat bedrift, gärning, insats, verk och resultat [5]. 

I vår studie avser vi arbetsprestationer från byggarbetarna vars resultat enligt oss kan mätas 

genom kvalitén på den slutliga produkten, alltså det nybyggda huset. Prestationer är något som 

länge intresserat forskare och det finns en hel del forskning som rör de faktorer som gör att vi 

människor vill prestera vårt allra yttersta. Det finns forskning som identifierar kopplingar 

mellan prestationer och bland annat trivsel, motivation och välmående. Tidigare forskning har 

kunnat fastslå att dessa faktorer ofta är avgörande för hur väl människor presterar (Brown & 

Leigh, 1995; Ferguson & Reio, 2010; Amin et al, 2014).  Förklaringen till anställdas 

prestationer går långt längre än bara motivation. Prestationerna är också beroende på utförandet 

av en individs arbete med avseende på personliga egenskaper, kompetens och attityder (Ejere, 

2010; Butler, 2005). Andra faktorer som visat sig påverka prestationer är pressade tidsscheman 

och stress. För att optimera prestationer är det enligt Kloppenborg & Petrick, (2004) viktigt att 

ledaren är medveten och har en förståelse för de faktorer som är påverkande för dessa. 
 

2.3 Transformativt ledarskap 
 
Det finns idag ingen entydig definition av begreppet ledarskap. Ledarskap har studerats under 

många århundraden och kan spåras till skrifter från filosofer under det första århundradet efter 

Kristus (Butler, 2005). Gemensamt för flera av de definitioner som vi funnit är att ledarskap 

kan ses som en blandning av speciella egenskaper i form av en handling eller ett beteende som 

påverkar anhängare för att nå ett gemensamt mål (Yukl, 2010; Eken, Özturgut & Craven 2014). 

Det är som ledare viktigt att ha förmågan att vara anpassningsbar för att kunna ta hänsyn till 

vad olika medarbetare blir motiverade av (Crumpton, 2013). Tack vare globaliseringen och de 

ständigt förändrade karaktärerna på byggnationerna i byggbranschen finns det ett behov av 

byggprojektledare som kan tillämpa olika ledarskapsbeteenden, kompetenser och stilar (Arain, 

2013; Ofori, 2008). Det finns ett flertal olika ledarskapsbeteenden- och stilar med olika 

tillvägagångs- och angreppssätt för att lyckas leda och påverka motivation och på så vis 

prestationer inom projekt. I denna studie har vi valt att avgränsa oss till en ledarskapsstil då vi 

menar att begreppet ledarskap kan ha många olika betydelser och innebörder. Vi har valt att 

avgränsa oss till det transformativa ledarskapet. 

 

Teorin om transformativt ledarskap kallas många gånger för en utvecklad motivationsmodell 

eftersom det transformativa ledarskapet betonar hur medarbetare känslomässigt reagerar på 

relationen till ledaren (Yukl, 2010). Det transformativa ledarskapet fokuserar främst på 

förmågan hos ledaren att påverka och inspirera sina anhängare och således inspirera dessa 

genom att motivera dem (Kendrick 2011; Salahuddin, 2010). Transformativa ledare är 

optimistiska, entusiastiska och de uppmanar till lagkänsla. Det har i tidigare studier visat sig att 

det transformativa ledarskapet påverkar gruppsammanhållningen positivt inom byggbranschen 

och att gruppsammanhållningen i sin tur positivt kan påverka arbetsprestationerna från 

medarbetarna (Amin et al, 2014). När medarbetarna kan uppfatta relationen till ledaren som 

meningsfull känner de ökad grad av engagemang och motivation i sitt arbete (Avolio & Bass, 

2001; Bass, 1998).  
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Ledarens mål bör vara att få medarbetarna att sammansmälta sina egna mål och värderingar 

med organisationens. Avolio & Bass, (2001); Bass, (1998) menar att medarbetarnas 

engagemang i organisationen då ökar samtidigt som egenintresset offras till fördel för hela 

gruppens gemensamma mål. Enligt Salahuddin (2010); Butler (2005) har det transformativa 

ledarskapet ett idealt inflytande över anhängarna, vilket innebär att anhängarna ser ledaren som 

en förebild och kan på så vis skapa förtroende gentemot ledaren. Förtroendet gör det i sin tur 

enklare vid nya utmaningar då anhängarna litar på det ledaren säger (ibid). Vidare menar Butler 

(2005); Yukl (2010) att anhängare är mer villiga att lägga ner extra engagemang i det arbete 

som utförs när de leds av en transformativt ledare. I organisationer där kulturen beskrivs som 

transformativ har det visats sig att mer arbete läggs ner på att öka kvalitén på produkter och 

service (Bass, 1999). Enligt Ozaralli (2003) bidar ledarskapet till ökad innovation, 

kvalitetsförbättringar och ökad effektivitet inom organisationer i olika branscher. Det 

transformativa ledarskapet delas upp i fyra olika kategorier; 1. idealiserat inflytande 2. 

inspirerande motivation, 3. intellektuell stimulans, och 4. individualiserad hänsyn (Yukl, 

2010).      

2.3.1 Idealiserat inflytande  

 

Den transformativa ledarens beteende gör att denne blir till en förebild för sina medarbetare. 

Ledaren som förebild är beundrad, respekterad och är någon som medarbetarna känner ett 

ömsesidigt förtroende för (Bass & Riggio, 2006; Butler, 2005; Ozaralli, 2003; Pounder, 2003). 

För att kunna bli en förebild för medarbetarna bör ledaren vara öppen och ärlig. En ledare som 

är öppen och ärlig kan skapa en relation mellan sig själv och medarbetarna och genom denna 

relation menar Yukl (2010)  att ledaren kan motivera medarbetarna att klara av olika 

utmaningar. Att ledaren sätter andras behov framför sina egna är ett typiskt beteende som 

ledaren uppvisar för att vinna medarbetarnas respekt, förtroende och beundran (Bass & Riggio, 

2006; Yukl, 2010).  

 

Att ledaren gör det rätta och endast använder sin makt när det behövs och inte för någon 

personlig vinning menar Bass & Riggio (2006) är något som medarbetarna räknar med och 

detta bidrar även till en starkare relation mellan ledaren och gruppen. En transformativ ledare 

är konsekvent i sitt handlande och medarbetarna identifierar sig med ledaren, det skapar också 

ett ökat förtroende hos medarbetarna. Enligt Amin, Mahyuddin & Kambi (2013) har det visat 

sig att det transformativa ledarskapet har en stor inverkan på gruppeffektivitet. Enligt Amin et 

al (2014) har tidigare forskning visat att det i byggbranschen finns ett positivt signifikant 

samband mellan arbetsprestationer och idealiserat inflytande då byggprojektledaren genom sitt 

ledarskap påverkar engagemanget hos individerna i projektgruppen.  

2.3.2  Inspirerande motivation  

 
För att medarbetarna ska känna mening med sitt arbete är det den transformativa ledarens 

uppgift att ge medarbetarna nya utmaningar som är motiverande och inspirerande för dem (Bass 

& Riggio, 2006; Ozaralli, 2003). Enligt Ejere (2010); Butler (2005) har det visat sig att de 

medarbetare som är motiverade i sitt arbete kan prestera bättre än de som inte är motiverade 

och de som känner sig motiverade kan ha en tydligare bild över hur de organisatoriska målen 

ska nås. Inspirerande motivation innebär att en ledare har förmågan att hjälpa sina medarbetare 

att inse vad som är rätt sak att göra (Kendrick, 2011). Det skapar driv i gruppen för att 

tillsammans uppnå organisatoriska mål och visioner samt att ledaren med sitt engagemang får 

medarbetarna att se till hela gruppens mål framför sina egna (Kendrick, 2011; Ozaralli, 2003). 

När ledaren förmedlar nya visioner och mål är det viktigt att detta görs på ett motiverande och 
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trovärdigt vis för att få alla i gruppen att jobba i samma riktning och detta skapar ett starkt team 

(Bass, 1998; Bass & Riggio, 2006).  

2.3.3 Intellektuell stimulans  

 
Det är viktigare att den transformativa ledaren kan stimulera andras intellektuella förmåga än 

sin egen. Den intellektuella stimulansen som det transformativa ledarskapet bidrar med ger en 

ökad stimulans till innovation och kreativitet hos medarbetarna och ledaren uppmuntrar till 

delaktighet (Avolio & Bass, 2001). Genom att ledaren ifrågasätter antaganden, omformulerar 

problem och uppmanar medarbetarna att lösa gamla situationer på nya sätt kan medarbetarna 

stimuleras (Avolio & Bass, 2001; Bass & Riggio, 2006; Pounder, 2003). Medarbetarna ska 

inkluderas i processer för att finna nya innovativa lösningar och de uppmuntras även av ledaren 

till att prova på nya sätt att tänka kring sitt arbete.  

 

Att medarbetarna får delta i beslutsprocesser samt att de uppmuntras till att tänka i nya banor 

bidrar till en ökad känsla av delaktighet (Avolio & Bass, 2001). Tidigare studier har visat att 

det transformativa ledarskapet passar in i miljöer så som byggbranschen där fokus ligger på 

problemlösningar eftersom ledarskapet uppmuntrar medarbetarna att se problem på nya sätt 

(Amin & Hassan, 2010). Enligt Ozaralli (2003) uppmanar ledarskapet medarbetarna till att 

ständigt arbeta med problemlösningar och att alltid föra ett resonemang innan åtgärder vidtas. 

2.3.4 Individualiserad hänsyn  

 

Den transformativa ledaren fungerar som en coach/mentor till medarbetarna. Genom ledarens 

coach-/mentorskap tar ledaren särskild hänsyn till varje medarbetares individuella behov (Bass 

& Riggio, 2006; Kendrick, 2011). Tidigare studier inom byggbranschen har visat att 

projektmedlemmar som arbetar med transformativa ledare som coachar dem uppnår högre 

kvalité på projekten än de som inte har transformativa ledare (Birasnay, 2014). Birasnay (2014) 

menar att medarbetarna genom ledarskapet kan coachas i sitt arbete och som resultat av detta 

uppmärksammas medarbetarna mer till att säkerställa kvalitén på produkterna.  

 

Ledaren har ett intresse i medarbetarna och ser dem som enskilda individer och inte endast som 

anställda. Ledaren behandlar sina anhängare som individer som får ta eget ansvar anpassat efter 

just dem (Bass & Riggio, 2006). Behov och önskningar som finns är individuella, och dessa 

tillgodoses genom att ledaren accepterar skillnader mellan medarbetarna och anpassar sitt 

ledarskap efter dessa. Den transformativa ledaren lägger stor vikt vid att lära känna sina 

medarbetare och skapa personliga relationer med dem (ibid). Här läggs det vikt vid att ledaren 

delegerar ut uppgifter som medarbetarna själva får genomföra och sedan få feedback på 

(Ozaralli, 2003; Pounder, 2003). 

2.3.5 Sammanfattning av Transformativt ledarskap 
 

För att sammanfatta de fyra kategorierna i det transformativa ledarskapet presenterar vi nedan 

en egenkonstruerad tabell med kärnord som beskriver respektive kategori i ledarskapet, detta 

för att ge läsaren en snabb återkoppling och sammanfattning över vad vi precis beskrivit. 

Beroende på vilka beteenden som den transformativa ledaren uppvisar kan olika känslor hos 

medarbetarna växa fram. Det är bland annat dessa beteenden som mäts/undersöks i intervjuerna 

och det presenteras djupare i Figur 3.4: Egenkonstruerad operationaliseringsschema samt i 

intervjuguiderna i Bilaga 1 & 2. 
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Idealiserat inflytande 

Vd 

Förtroendeingivande, förebild, respekterad, öppen, ärlig 

 

Inspirerande motivation 

 

Motiverande, engagerande, förmedla mål och visioner, 

skapa starka grupper 

 

Intellektuell stimulans 

 

Delaktighet, uppmuntra till kreativitet och nytänkande, 

inkluderar alla i beslutsprocesser 

 

Individualiserad hänsyn 

 

Individuellt hänsynstagande, skapa personliga relationer, 

feedback 

 

Tabell 2.3.5: Sammanfattande tabell av det transformativa ledarskapet (Egenkonstruerad). 

2.4 Kvalité i byggbranschen 
 

Definitionen av kvalité har gått från att tidigare setts som ett uppfyllande av specifikationer till 

en produkt eller tjänsts förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kunders behov och 

förväntningar ([5]; Bergman & Klefsjö, 2012).  Kvalité kan även definieras med attribut som 

tillexempel användandet av hållbara material, livslängd och tillförlitlighet eller estetisk form 

(Holt & Rowe, 2000). Kvalitetsteknikens grundregel är att det alltid går att åstadkomma 

produktion med bättre kvalité, till en lägre kostnad och med nöjdare kunder (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Hensler & Klefsjö, 2004).  Det är svårt att definiera vad hög kvalité är, då vi i 

vår uppsats avser den kvalité som kunden efterfrågat och förväntar sig. Vi väljer här med att 

tolka att en god- eller hög kvalité är det samma som rätt kvalité. 
 

Företag som utgår från kundernas behov och förväntningar på ett innovativt och systematiskt 

sätt, samt arbetar med kvalité och kvalitétsutveckling har visat sig nå framgång genom ökade 

marknadsfördelar, lägre interna kostnader och ökad produktivitet (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Kanji & Wong, 2008). Framgångarna grundar sig sannolikt inte enbart på förbättrat 

kvalitetsarbetet i företagen, utan beror nog snarare på genomgripande förändringar i 

företagskulturer. Vi anser det rimligt att anta att framgångar som de ovan nämnda bygger på 

genomgripande förändringar mot starka värderingar på kundfokus, delaktighet och ständigt 

förbättringsarbete i företagen. Vi anser det också rimligt att anta att förändringar i ett företags 

kultur är en följd av en ökad konkurrens mellan fler företag på marknaden, tack vare tekniska 

framsteg och förminskade gränser. Det blir helt enkelt viktigare för företag att skapa sig 

konkurrensfördelar när det finns fler företag på marknaden vilket nödvändigtvis inte behöver 

ha en direkt koppling till kvalité.  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) skapar kvalitetsförbättring nära och starka relationer mellan 

företag, deras kunder och leverantörer. Vidare beskriver Bergman & Klefsjö (2012) begreppet 

kvalitetskostnader. De menar att kvalitetskostnader är ett olämpligt begrepp då det ger signaler 

om att det är kvalitén som kostar pengar. Investeringar som görs för att förbättra kvalitén kostar 

självklart pengar, men det som är mest kostsamt för företag är brist på kvalité. Kostnaderna 

uppstår när arbetet utförts på fel sätt och omarbete eller ersättning i olika former krävs (ibid).  
 

Byggbranschen kan klassificeras som en unik produktion baserat på dess huvudsakliga mål att 

leverera en unik produkt, till en unik geografisk plats, på en unik tidpunkt (Soares, 2012). 
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Byggbranschen är starkt beroende av arbete med olika färdigheter, material, anpassade mål och 

funktioner (ibid). I Sverige finns särskilda föreskrifter och allmänna råd som avser både 

nybyggnation och ombyggnation, med avsikt att säkerställa en fastighets kvalité och hållbarhet. 

En enkel definition på en byggnads hållbarhet är att byggnaden ska hålla en acceptabel standard. 

En sådan standard kan bland annat betyda att byggnaden ska uppfylla krav på säkerhet, vara 

lämplig för användning, att byggnaden uppfyller alla lagstadgade krav samt att den håller en 

viss kvalité (El-Haram & Horner, 2002; Sunding & Odenrick, 2010). Trots att det i Sverige 

finns allmänna råd och föreskrifter har den svenska byggbranschen många gånger kritiserats 

för brister när det kommer till att tillgodose byggnaders kvalité. Det kan vara bristande kvalité 

i form av defekter och förseningar som lett till skenande kostnader (Sunding & Odenrick, 2010).  

 

En projektledare ska leda projektgruppen och kunna hantera projektet med hög kvalité, enligt 

tidsplanen samt att hålla budget (Oke, 2013). Pressade tidsscheman medför ofta att 

projektgrupper tenderar att känna sig stressade vilket har en negativ påverkan på kvalitén (ibid).  

En ytterligare anledning till att byggprojekt ibland färdigställs med bristande kvalité är enligt 

Soares (2012) brist på förtroende i branschen. Det är för projektledare viktigt att skapa sig ett 

förtroende gentemot sina medarbetare och leda dem mot att stärka prestanda på samtida 

byggprojekt (ibid).  
 

Det finns enligt Hensler & Klefsjö (2004)  flera skäl till varför det kan vara svårt för branscher 

och företag att applicera kvalitetstänkandet i sin verksamhet. Mycket talar för att befintliga 

attityder och beteenden i byggbranschen är orsakerna till brister i kvalitén. Det bör på grund av 

dessa ske en förändring i byggbranschen, men det presenteras sällan åtgärder eller verktyg för 

hur en sådan förändring ska kunna ske (Arain, 2013; Sunding & Odenrick, 2010; Yee & Nur, 

2012). För att förhindra att problem uppstår i byggbranschen behövs det enligt Yee & Nur 

(2012) kompetens, samarbete, motivation, engagemang och kommunikation, vilka alla är 

viktiga faktorer som påverkar framgången för byggprojekt. Genom att förbättra de mänskliga 

faktorerna som kompetens, motivation, engagemang och kommunikation kan ett framgångsrikt 

genomförande av framtida byggprojekt säkerställas (ibid).  
 

Förutom att förbättra de mänskliga faktorerna behöver företag i byggbranschen bli mer 

medvetna om hur val av produkter och processer kan få långtgående ekonomiska, sociala och 

miljömässiga följder. Principerna för hållbart byggande handlar om att hålla sig till definitionen 

av hållbar utveckling och då genom att skydda miljön och göra det möjligt för alla människor 

att förbättra sina liv genom att uppnå ekonomiska och sociala mål (Said et al, 2010). 

Byggbranschen bör ta hänsyn till begreppet hållbarhet för att främja en positiv utveckling av 

samhället och samtidigt hålla de negativa effekter som byggbranschen kan ha på miljön i 

schack. De kommande generationernas behov har alltid varit en viktig del av 

hållbarhetsbegreppet eftersom hållbar utveckling innehåller välbefinnande för framtida 

generationer (Said et al, 2010; Bassioni, Price, & Hassan, 2005; Presley & Meade, 2010). 

Genom att eftersträva ett hållbart byggande menar vi att byggbranschen kommer kunna 

tillgodose det stora bostadsbehovet i Sverige. 
 

Den viktigaste drivkraften för kvalitetsförbättringsarbete inom den svenska byggindustrin har 

visat sig vara ekonomiska aspekter såsom behovet av kostnadsminskningar, behovet från 

företag att bli mer konkurrenskraftiga och önskan att öka marknadsandelar (Poksinska, 

Pettersen, Elg, Eklund & Witell, 2010). Att de ekonomiska aspekterna ofta kommer högt i 

prioritet är inte ovanligt, men samtidigt har det visat sig att kvalitetsförbättringsarbete även har 

positiva effekter på anställda och deras arbetsprestationer. Förbättringsarbetet har visats sig 

påverka anställdas motivation då de uppfattar kvalitetsarbete som någonting positivt (ibid).  
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Vi har tidigare i uppsatsen kunnat konstatera att arbete som främjar kvalité kan leda till ett 

flertal konkurrensfördelar. Förutom att det kan ge ökad vinst kan företaget även få fler, nöjdare 

kunder och därmed ett förhöjt rykte. Vi har konstaterat att en kvalitetsmedvetenhet vid 

nybyggnation bidrar till ett mer hållbart byggande vilket vi anser vara viktigt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har funnit forskning som visar fördelarna med 

kvalitetsarbete och vi har kunnat se att ledarskap på olika sätt påverkar prestationer. Som vi 

tidigare nämnt har den svenska byggbranschen många gånger kritiserats för brister när det 

kommer till att tillgodose byggnaders kvalité. Därför anser vi det rimligt att anta att företag 

inom byggbranschen bör vara intresserade av att ständigt förbättra sitt kvalitetsarbete. Detta 

kan göras genom att bland annat bli mer medvetna om vilken inverkan som det transformativa 

ledarskapet och motivation kan ha på arbetsprestationer och hur dessa i sin tur påverkar 

kvalitén.  
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2.5 Teoretisk analysmodell 
 

Nedan presenteras en egenkonstruerad analysmodell över våra insamlade teorier. Den 

teoretiska referensramen har sin utgångspunkt från vår problemformulering och 

analysmodellen ska underlätta för studiens analyser. 

 

Det transformativa ledarskapet består av fyra delar: Idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn (Yukl, 2010). Ledarskapet 

fokuserar främst på förmågan hos ledaren att påverka och inspirera sina anhängare (Kendrick, 

2011; Salahuddin, 2010). Det transformativa ledarskapet bidrar till att det skapas ett förtroende 

och en relation mellan ledaren och medarbetarna (Bass & Riggio, 2006; Ozaralli, 2003; 

Pounder, 2003). Om medarbetarna kan uppfatta relationen till ledaren som meningsfull kan de 

också känna en ökad grad av engagemang och motivation i sitt arbete (Avolio & Bass 2001; 

Bass, 1998). Det finns forskning som identifierar kopplingar mellan motivation och prestationer 

och det har gått att fastslå att motivation är avgörande för hur väl människor presterar (Brown 

& Leigh, 1995; Ferguson & Reio, 2010; Amin et al, 2014). Enligt Amin et al (2014) har tidigare 

forskning visat att det i byggbranschen finns ett positivt signifikant samband mellan 

arbetsprestationer och det transformativa ledarskapet då projektledaren med sitt idealiserade 

inflytande påverkar motivationen hos individerna i projektgruppen. 

 

Genom vår analysmodell vill vi visa vilka eventuella betydelser byggprojektledaren har på 

kvalitén på den slutliga produkten. Med stöd av teorierna menar vi att transformativa ledare på 

olika sätt kan påverka medarbetarna. Med vår modell vill vi visa att en byggprojektledare som 

bedriver ett transformativt ledarskap kan påverka byggarbetarnas motivation. Vi menar att 

motivationen i sin tur påverkar byggarbetarnas arbetsprestationer som också påverkar kvalitén 

på den slutliga produkten. Enligt oss kan kvalitén på den slutliga produkten ses som ett resultat 

av byggarbetarnas arbetsprestationer.  

 

 

 

 

Figur 2.5: Analysmodell utav teoretisk referensram (Egenkonstruerad). 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet kommer tillvägagångssättet för studien att presenteras. Här kommer vi 

argumentera för vårt val av vetenskapligt förhållandesätt och kommer dessutom att 

presentera hur vi valt att samla in primär- och sekundärdata. Vi kommer genomgående 

kritiskt diskutera de metoder vi valt.  

3.1 Övergripande forskningsansats 
 

För att studera vilken betydelse projektledarens ledarskap har på kvalitén på nybyggnation har 

denna studie genomförts som en fallstudie med hjälp av sex kvalitativa intervjuer. Valet av en 

kvalitativ ansats gjordes eftersom den anses vara fördelaktig om syftet är att öka förståelsen om 

ett ämne, vilket vi vill göra. En kvalitativ metod beskriver Jacobsen (2011) som en öppen dialog 

som sker både muntligt och skriftligt mellan undersökaren och respondenten. Då vårt syfte var 

att skapa ramverk inom ämnet valde vi att använda oss av en kvalitativ metod där 

respondenterna fick möjlighet att beskriva med egna ord. Kvalitativa metoder ger en mer 

förklarande bild av ämnet än vad en kvantitativ metod anses ge eftersom de kvalitativa 

metoderna ofta ger mer utförliga svar då respondenterna får svara med egna ord på en fråga 

(Kvale 1997; Jacobsen 2011). Vi anser den kvalitativa metoden som fördelaktig för vår studie 

med tanke på möjligheten att samla in stora mängder information genom endast ett fåtal enheter. 

Jacobsen (2011) menar att den kvalitativa metoden ofta ger en hög intern giltighet eftersom 

respondenterna väljer sina svar själva istället för att få fasta svarsalternativ. Vi anser att det ger 

mer uttömmande svar att låta respondenten svara på öppna frågor. 
 

Vi valde att genomföra en fallstudie med ett intensivt upplägg då vi endast fokuserar på kvalitén 

vid nybyggnation. Vi är intresserade av en mindre avgränsad grupp och för att få så täckande 

information som möjligt anser vi en fallstudie som en passande undersökningsmetod för vår 

studie (Jacobsen, 2011; Patel & Davidson 2011). Det intensiva upplägget innebär att studien 

endast studerar ett fåtal enheter och syftet är att få en så förklarande och fullständig bild som 

möjligt av en situation eller en händelse (Jacobsen, 2011). En intensiv uppläggning kan 

användas om intresset är att se relation och samspel mellan en speciell kontext och individ 

(Jacobsen, 2011). I denna studie är individerna som undersöks byggprojektledare, vilket görs 

utifrån både byggprojektledarnas och byggarbetarnas perspektiv och detta sätts i kontexten 

kvalité vid nybyggnation. 

                                 

Efter att vi identifierat vår kunskapslucka uppstod vissa antaganden och förväntningar kring det 

ämne vi valt att studera. Vi ville därför utgå från en abduktiv ansats, vilket är en metod som 

innebär att teorier kring det ämne som ska studeras samlas in först.  Därefter samlar forskarna 

in empiri för att se om deras förväntningar kring ämnet stämmer överens med det insamlade 

materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidson, 2011). Fördelen med en abduktiv 

ansats är att författarna har möjlighet att komplettera med ytterligare teorier efter att empirin 

sammanställts, om de anser att teorin behöver stärkas (Patel & Davidson, 2011). Efter att vi 

samlat in vår empiri upptäckte vi att vår studie kunde förstärkas med teorier om motivation och 

därför valde vi att komplettera vår teoretiska referensram med ytterligare teorier om just 

motivation. Vi är medvetna om att det finns nackdelar med den abduktiva ansatsen, såsom att 

forskaren endast letar efter de teorier som passar in på dennes förväntningar. Samtidigt ser vi 

fördelen med flexibiliteten som den abduktiva ansatsen gav vår studie, då vi i efterhand kunnat 

komplettera med ytterligare teorier. 
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3.2 Litteratursökning 
 

Intresset för byggbranschen har vuxit fram hos oss under vår studietid, mycket tack vare 

inriktningen på vår utbildning. Genom de kurser vi läst, som bland annat verksamhetsplanering 

har dessutom ett intresse för kvalité vuxit fram hos oss. Då våra främsta intresseområden var 

just de ovan nämnda läste vi många artiklar om ämnena för att tillslut finna vår kunskapslucka 

och på så vis vår problemformulering.          

   

När vår problemformulering var utformad samlade vi in sekundärdata för att få ökad kunskap 

om området som vårt problem berörde. Sekundärdata har tagits fram genom litteratur och 

vetenskapliga artiklar inom det aktuella området. Sekundärdata innebär att informationen redan 

finns tillgänglig och det innebär att det är information som författarna inte själva samlat in 

(Jacobsen, 2011). Litteraturen som vi använt i studien har vi funnit på stadsbiblioteket i 

Halmstad samt biblioteket på Högskolan i Halmstad. Genom att använda oss utav sökord fann 

vi vetenskapliga artiklar som var kopplade till våra nyckelord som är transformativt ledarskap, 

kvalité, arbetsprestationer och byggbranschen. Sökorden vi använde oss av för att hitta 

information var: contruction project managager, project management, quality, construction 

industry, transformational leadership motvation, performance och leadership.  

 

Sökandet av våra vetenskapliga artiklar genomfördes via Högskolan i Halmstads 

bibliotekshemsida och de databaser vi använde var främst ABI/Inform, Emerald och Google 

Scholar. Vi valde databaser där företagsekonomi och byggteknik var ämnen som ingick i 

registret. Genom våra sökord kunde vi hitta artiklar som var relevanta för vår studie. Våra 

sökord gav dessutom artiklar som vi inte förväntat oss, men som också kunnat bidra till vår 

studie.  Vi har vid nyttjandet av vår sekundärdata varit kritiska vid urvalet och därför är den 

teoretiska referensramen huvudsakligen är uppbyggd kring vetenskapliga artiklar då dessa 

granskas noggrant före publicering. 

3.3 Empirisk studie  
 

Vi har samlat in primärdata till vår studie genom sex kvalitativa intervjuer. Jacobsen (2011) 

beskriver primärdata som den information som forskarna själva tar fram och är data som är 

direkt kopplat till forskarens eget syfte. Vi har med hjälp av primärdatan kunnat sammanställa 

vår empiri som endast bygger på de besöksintervjuer vi genomfört.  

3.3.1 Urvalsmetod  

 

Vår första avgränsning var att bestämma oss för att endast fokusera på nybyggnation vid 

flerbostadshus, då vi insåg att det fanns många olika typer av nybyggnationer som inte alls har 

samma förutsättningar. Vi menar att en nybyggnation kan handla om allt ifrån att bygga en ny 

skola eller en villa till ett flerbostadshus och alla dessa nybyggnationer har då olika 

förutsättningar och krav. Vårt val föll sig naturligt när vi snabbt kunde identifiera det stora 

behov som finns på nya bostäder på grund av bostadsbristen i Sverige [2].  

 

Vår nästa avgränsning var att intervjua byggarbetare och byggprojektledare för att få olika 

perspektiv på vår problemformulering. Vi valde att intervjua byggprojektledare eftersom de i 

slutändan påverkar det slutliga resultatet genom att ställa krav på sig själv och på sina 

medarbetare (Larsson, 1995; Ammenter & Dukerich). Vi gjorde våra val eftersom projektledare 

har det övergripande ansvaret och stort inflytande över projekt och vi menar att det är 

byggarbetarna genom deras arbetsprestationer som direkt sätter måttet på byggnadens kvalité. 
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Konsekvensen av vårt val kan vara att vi missar viktigt information som personer med andra 

befattningar inom byggbranschen kunde gett oss. Företagsstrukturer kan se olika ut från företag 

till företag vilket gör att en och samma person kan ha flera olika befattningar och en 

projektledares arbetsuppgifter kan se olika ut på olika företag. När vi utfört våra intervjuer har 

vi syftat till projektledare men vi kan inte bortse från det faktum att missuppfattningar kan ha 

uppstått och att våra respondenter svarat på frågorna utifrån ett annat perspektiv. 

 

Vi valde att intervjua tre byggarbetare och tre byggprojektledare för att få en jämn fördelning 

av yrkeskategorierna. Från början var vår tanke att intervjua en byggarbetare respektive 

projektledare från samma företag och på så sätt intervjua personer från totalt tre olika företag 

och detta framgår i vårt mail se Bilaga 3. Under studiens gång har denna inriktning ändrats och 

detta innebär att våra respondenter kommer från flera olika företag. Vi anser att det för vår 

studie inte är viktigt att intervjua byggarbetare och byggprojektledare från samma företag 

eftersom vi inte har för avsikt att göra någon jämförelse företagen emellan och inte heller göra 

jämförelser mellan byggarbetarna och projektledarna i från samma företag. Mängden av 

genomförda intervjuer anser vi kan ha påverkat vårt resultat.  

 

Det är rimligt att anta att fler intervjuer kunde bidragit till mer uttömmande svar men vi anser 

att vårt val av sex intervjuer har gett oss tillräcklig information om det fenomen som vi vill 

undersöka. Valet har också gett oss en möjlighet att noggrant sammanställa och analysera den 

insamlade data inom den avsatta tiden för studie. Vi har intervjuat både kvinnliga och manliga 

respondenter med en stor spridning i ålder. Vi kan inte frånse det faktum att vi kunnat få ett 

annorlunda resultat om vi exempelvis endast intervjuat jämnåriga män. Spridningen var dock 

aldrig ett urvalskriterie från vår sida utan det blev slumpmässigt på detta vis. Det var inget 

kriterie eftersom vi inte har för avsikt att göra jämförelser mellan åldrar eller kön i denna studie. 
 

Eftersom vi ville ha besöksintervjuer valde vi att göra en geografisk avgränsning till 

byggföretag i Hallands län. Detta för att ha en möjlighet att enkelt ta oss till de olika företagen. 

Vi kontaktade företagen via mail se Bilaga 3 samt via telefon. Vi valde att kontakta etablerade 

svenska byggföretag vi kände till som vi visste var verksamma inom nybyggnation av 

flerbostadshus. Storleken på företagen hade ingen betydelse för oss, men de vi intervjuade från 

företagen skulle ha erfarenhet av dessa typer av projekt. Jacobsen (2011) menar att det går att 

välja respondenter som författarna anser kommer ge dem den information som de söker. Vi 

valde alltså att intervjua personer som är verksamma inom branschen då vi anser att dessa 

personer kunnat ge oss kunskap inom det område vi är intresserade av. 

 

Eftersom byggprocessen är en lång process som genomgår olika faser och för att vi skulle få en 

hanterbar mängd data, valde vi att avgränsa oss till genomförandefasen som är den fas då 

produktionen av byggnaden pågår. Genomförandefasen anser vi vara den mest intressanta delen 

i byggprocessen för vår studie. Vi anser att det är rimligt att anta att det är i genomförandefasen 

som byggprojektledaren främst kan påverka byggarbetarna och deras arbetsprestationer och på 

så vis påverka resultatet och kvalitén på den slutliga produkten. Vår avgränsning innebär att vi 

skulle kunna gå miste om viktig information om hur beslut i tidigare skeden i byggprocessen 

kunnat påverka kvalitén. 

3.3.2 Operationalisering 

 
För att få struktur på intervjuerna förberedde vi två väl utarbetade intervjuguider, en för 

byggprojektledarna och en för byggarbetarna. Innan vi ställde frågorna till våra respondenter 

inledde vi intervjun med att berätta vilka vi var och vad som var ändamålet med 
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undersökningen. Vi berättade för respondenterna hur den information som de lämnade ut skulle 

användas samt att respondenterna skulle hållas anonyma. Jacobsen (2011) beskriver grader av 

strukturering av en intervju genom en modell. I denna modell hamnar vårt val på det fjärde 

steget som innebär att våra intervjuguider är uppdelade i teman och har en fast ordningsföljd 

med enbart öppna svar.  
 

 

 

Figur 3.3.2: Figur 7.1 – Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2011). 

  

 

Våra intervjuguider började med inledande frågor om respondentens utbildning, om 

organisationen samt tidigare erfarenheter. Detta gjorde vi för att skapa en lättsam stämning 

mellan oss och respondenterna, samtidigt som vi ville skapa oss en bild om personen i fråga. 

Patel och Davidson (2011) anser att det fördelaktigt att intervjuarna bekantar sig med 

respondenterna innan de huvudsakliga frågorna ställs eftersom det gör att respondenterna kan 

känna sig mer bekväma under intervjun.  

 

När vi formulerade de huvudsakliga frågorna utgick vi ifrån vår teoretiska referensram och 

frågorna baserades på begrepp som beskrev olika fenomen eller situationer. I Bilaga 4 

presenterar vi vårt operationaliseringsschema för att visa vilka teorier och begrepp som är 

kopplade till respektive fråga i våra intervjuguider. Vi valde en uppdelning i teman för att 

underlätta det efterliggande analysarbetet av intervjuerna där vi kopplade samman empiri med 

teori. Våra två olika intervjuguider är baserade på samma frågor men ställda utifrån olika 

perspektiv. I Bilaga 1 som är intervjuguiden för byggprojektledarna är frågorna ställda utefter 

hur dessa uppfattar sitt ledarskap. Intervjufrågorna i Bilaga 2 som är för byggarbetarna är ställda 

ur deras perspektiv, alltså hur de anser att ledaren kan påverka dem och hur de anser att 

projektledaren agerar i olika situationer. Båda intervjuguiderna stämmer överens med 

operationaliseringsschemat se Bilaga 4. 

 

Operationaliseringsschemat visar hur vi brutit ner våra huvudämnen som bland annat är 

transformativt ledarskap och kvalité för att mäta olika begrepp. Operationaliseringsschemat 

gjordes tillsammans med intervjuguiderna i ett tidigt skede av processen för vår uppsats. Vi kan 

i efterhand konstatera att dessa innefattar delar som vi nu upptäckt inte bidragit med något 

relevant för vår studie. Resultatet av detta är att det finns delar från operationaliseringsschemat 

och intervjuguiderna som inte behandlas i empirin och således inte heller i resterande delar av 

uppsatsen. 
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3.3.3 Datainsamlingsmetod  

 
För att få fram vår primärdata valde vi att genomföra sex öppna individuella intervjuer eftersom 

vi ville undvika att få givna svar på fasta frågor och för att därmed få en mer nyanserad bild av 

det fenomen vi undersökt. Primärdata är den information som forskaren själv tar fram, och detta 

kan genomföras med bland annat intervjuer (Jacobsen, 2011). Genom att hålla intervjuer såg vi 

möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna om tillfällen skulle uppstå då vi inte riktigt 

uppfattat respondenternas svar. Intervjuerna som genomfördes var mellan 35-45 minuter och 

de huvudområden som intervjun kretsade kring var; ledarskap, transformativ ledarskap och 

kvalité i byggbranschen se Bilaga 1 & Bilaga 2.  

 

Den öppna individuella intervjun passar bäst då relativt få enheter undersöks. Det är en metod 

som är tidskrävande då det krävs planering inför själva mötet samt att mötena kan vara relativt 

långa (Jacobsen, 2011). Besöksintervjuerna innebar att vi genomförde intervjuerna ansikte mot 

ansikte, vilket vi anser som fördelaktigt för att skapa en relation med våra respondenter. 

Samtliga respondenter gav oss möjligheten att återkoppla efter vardera intervju för att undvika 

missuppfattningar och för att ge respondenterna möjlighet att förtydliga oklarheter.  
 

Eftersom vi ville få fram vad den enskilde personen har för inställningar och uppfattningar kring 

det fenomen vi belyser anser vi valet av öppna individuella intervjuer som givande för vår 

studie. Vi menar att denna typ av intervju bjuder in till en lättare stämning än vad exempelvis 

telefonintervjun gör. Fem av de sex intervjuerna genomfördes på kontor på företagen som 

personen i fråga arbetade på och den sjätte intervjun gjordes på ett café. Tanken med att ha 

intervjuerna på respondenternas företag var att de skulle befinna sig i en miljö där de kände sig 

bekväma. Vi upplevde dock respondenten som intervjuades på caféet som lika bekväm som 

respondenterna inne på sina kontor.  Under utförandet av samtliga intervjuer, ställde en och 

samma person frågorna till respondenterna, vilket vi anser minska risken av att vi som 

intervjuare påverkar respondenternas olika svar. 

 

Vi har tidigare erfarenheter av öppna individuella intervjuer och har upplevt att det är svårt att 

hinna med att anteckna och komma ihåg allt som en respondent svarar. Vi har också tidigare 

deltagit i intervjuer där vi fått tillåtelse att spela in intervjun. Detta anser vi vara fördelaktigt då 

vi i efterhand i lugn och ro kunnat lyssna på intervjun och därför se till att vi inte missat någon 

viktig information. Vi anser att inspelning medför att mer fokus som skulle lagts på att anteckna 

under intervjun istället läggs på vad respondenten faktiskt svarar. Detta ser vi som en stor fördel. 

Vi valde således att spela in samtliga intervjuer efter ett godkännande av respondenterna och 

samtliga respondenterna gick med på att bli inspelade. Det finns också nackdelar med att spela 

in intervjuer vilket vi är väl medvetna om. En nackdel kan vara att den som intervjuar slappnar 

av då den tänker att allt finns inspelat och på så vis struntar helt i att anteckna. Vi valde att föra 

anteckningar med stödord under intervjun för att ha dessa som extra hjälp när vi i efterhand 

lyssnade på inspelningen. Sådana anteckningar menar (Jacobsen, 2011) kan fungera som en 

innehållsförteckning för intervjuarna. 
 

Jacobsen (2011); Kavle (1997) skriver om närhet som ett problem vid besöksintervjuer. De 

menar att närheten vid intervjuer där det kanske ställs intima frågor bidrar till att respondenten 

inte alltid svarar uppriktigt. Vi anser att denna närhet kan påverka svaren negativt genom att 

respondenten svarar det denne tror att intervjuaren vill höra och på så vis inte ger rättvisande 

svar. Vi ser detta som en risk då det kan påverka studiens resultat. För att minimera risken 

förklarade vi för respondenterna i början av intervjuerna att vi endast ville höra deras perspektiv 

och åsikter gällande våra frågor. Den enda informationen som respondenterna fick ta del av 
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före intervjutillfällena var vår förfrågan om att delta i vår undersökning, se Bilaga 3. I vår 

förfrågan beskrev vi syftet med vår studie samt problemformuleringen. I förfrågan fanns ingen 

information om vilka frågor vi skulle ställa vilket eliminerade risken för att respondenterna i 

förhand kunde tänka ut sina svar. Vi anser det rimligt att anta att vårt val har gett oss spontana 

och ärliga svar från våra respondenter. Däremot kan det ses som negativt att respondenterna 

inte var förberedda på vilka frågor som skulle ställas och på så vis kanske missar att delge 

viktigt information på grund av intervjuernas begränsade tid. 

3.3.4 Dataanalysmetod 
 

Jacobsen (2011); Kvale (1997) menar att inspelning av data är att rekommendera för att inte 

missa viktigt information men även för att kunna utföra en effektiv intervju utan avbrott för att 

hinna anteckna. Efter våra intervjuer valde vi att transkribera respondenternas svar och till vår 

hjälp hade vi dessutom de anteckningar vi fört under intervjuerna. Vi gjorde transkriberingen 

för att kunna få ner vårt insamlade empiriska material skriftligt innan vi påbörjade arbetet med 

att sammanställa den. Detta gjordes för att vi enklare skulle få en överblick över svaren från 

våra olika intervjuer samt att skilja användbar data från mindre användbar. När vi valde ut 

empiri från våra transkriberingar utgick vi ifrån att få med information som kunde kopplas till 

vår problemformulering. Den information som vi tog del av under intervjuerna som inte gick 

att koppla till vår problemformulering har vi således valt att inte presentera i uppsatsen. 
 

Som nästa steg i analysprocessen behövde vi välja ut vilken information som var användbar för 

studien och vilken information vi kunde välja bort. För att göra detta använde vi oss av en 

analysmetod som Kvale (1997) kallar meningskategorisering. För att underlätta vårt arbete 

valde att kategorisera det empiriska materialet efter det teoretiska upplägget, vilket har 

underlättat för oss när vi analyserat teoretisk data med empirisk data. Den kategorisering vi 

gjort underlättade också arbetet att analysera och tyda likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar samt med teorin. Jacobsen (2011) uttrycker att analys är nödvändig för att 

få ordning på data som samlats in.  
 

Vår primärdata presenteras i empirin och är uppdelat i två case, där vi i första caset har 

sammanställt samtliga intervjuer med byggprojektledarna och i det andra caset sammanställt 

alla byggarbetarnas svar. Uppdelningen valde vi framför alternativet att presentera vardera 

respondenten enskilt för att undvika upprepningar. Byggprojektledarna kallas i uppsatsen för 

Individ 1, Individ 2 och Individ 3 och byggarbetarna för Individ A, Individ B och Individ C. Vi 

valde att ge respondenterna fiktiva namn för att göra det möjligt att se individuella skillnader 

mellan de olika respondenternas svar trots att vi delat upp dem i två case, detta gjordes också 

för att hålla våra respondenter anonyma.  

 

Vi har konstruerat en sammanfattning av empirin som redovisar vad respektive respondent 

svarat på våra intervjufrågor, detta presenteras i slutet av empirin för respektive case se 4.1.3 

och 4.2.3. Denna sammanfattning har vi konstruerat för att enklare få en överblick på de svar 

vi fått samt få en möjlighet att se nyansskillnader i respondenternas olika svar. Som vi tidigare 

har nämnt har det dykt upp information som visats inte vara relevant för det vi undersökt, vi 

kommer således inte att presentera detta uppsatsen. Endast den information vi funnit relevant 

finns med i vår empiri. 
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3.4 Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2011) bör studier alltid sträva efter att vara tillförlitliga, alltså trovärdiga. 

Tillförlitligheten, som också kallas för reliabilitet påverkas av författarnas val av 

undersökningsmetoder. Detta innebär att de val författarna gör påverkar studiens resultat och 

reliabilitet (ibid). Enligt Jacobsen (2011) har kvalitativa studier generellt sett inte hög 

reliabilitet, men vi har under våra metodval ständigt haft reliabiliteten i åtanke för att få en så 

trovärdig studie som möjligt. Som vi tidigare nämnt valde vi tillexempel att ha personliga möten 

med samtliga respondenter som vi intervjuade, vilket Jacobsen (2011) beskriver ofta leder till 

högre tillförlitlighet. Att vi lät respondenterna vara anonyma är också något som Jacobsen 

(2011) beskriver kunna öka reliabiliteten. Vi valde också att intervjua våra respondenter på i 

miljöer där vi antog att de kände sig mest bekväma och säkra.  

I studier finns det risker för att trovärdigheten kan hotas. Ett hot kan tillexempel vara att 

forskarna slarvar då de ska skriva ner sina data. För att minimera denna risk valde vi att spela 

in samtliga intervjuer för att på så vis ha möjlighet att återigen lyssna på vad respondenterna 

svarade på våra frågor. Vi anser att genom att tydligt presentera de metodval vi gjort i denna 

studie kan vi öka studiens reliabilitet. Har studien en hög reliabilitet och en tydlig metod bör 

samma studie vid en senare tidpunkt ge samma resultat. 

3.5 Generalisering 

 
Eftersom vi valt att ha ett intensivt upplägg har det gett oss många detaljer som har gått på 

djupet hos respektive respondent. Enligt Jacobsen (2011) kan dessa typer av studier ibland ge 

en missvisande bild då de endast förhåller sig till en speciell kontext med några få enheter. 

Frågan är till hur stor del vi i vår studie kan generalisera våra resultat till hela populationen, 

alltså samtliga i byggbranschen. Vi har inte haft som syfte att kunna generalisera denna studie 

till hela branschen utan vi vill skapa ett ramverk kring byggprojektledarens transformativa 

ledarskaps betydelse för byggarbetarnas arbetsprestationer och där med kvalitén på den slutliga 

produkten.   

 

Vi menar att det i vår studie går att göra en analytisk generalisering. En analytisk generalisering 

innebär att forskarna gör en bedömning om och i viken mån resultatet från undersökningen går 

att använda som vägledning för framtida undersökningar (Kvale, 1997). Vi menar att vårt 

ramverk kan användas till framtida studier som mäter liknande förhållanden men vi vill alltså 

inte generalisera våra resultat till andra branscher än byggbranschen och inte heller generalisera 

byggprojektledarskapet till något annat ledarskap eller andra aktörer i byggbranschen.  

3.6 Etik 

 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om dem etiska dilemman som kan uppstå under 

processen med en studie. Det finns enligt Jacobsen (2011) tre grundkrav som en undersökning 

bör uppfylla: informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven 

(Jacobsen, 2011). Informerat samtycke innebär att den som undersöks frivilligt deltar i 

undersökningen och är väl medveten om vilka risker och vinster deras deltagande innebär. 

Respondenterna skall också ha rätt till sitt privatliv genom att de inte skall utsättas för att bli 

störda i deras privatliv. Det som vi författare återger vid undersökningen skall heller inte 

omformuleras till något som respondenterna inte har yttrat sig om. Det kan i en studie vara svårt 

att tillgodose alla grundbehov och bör därför ses som något att eftersträva för att uppnå en etiskt 

korrekt undersökning(ibid).  
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Våra samtliga respondenter har frivilligt deltagit i vår undersökning. Eftersom vi skickat ut en 

förfrågan via mail har de respondenter som kunnat tänka sig att delta i undersökningen fått en 

uppfattning om vad undersökningen handlar om och på så vis själva kunnat avgöra om de velat 

delta eller inte. Samtliga respondenter fick inför respektive intervju information om vad vår 

studie handlar om. Vi har för våra respondenter redovisat vårt syfte, problemformulering och 

vilka områden som våra intervjufrågor skulle komma att beröra.  Under våra utförda intervjuer 

har vi varit tydliga med att respondenterna kunnat avstå från att svara på de frågor som de av 

någon anledning inte kunnat eller velat svara på.  

 

Vi har valt att hålla våra respondenter anonyma eftersom vi anser att respondenterna skulle ge 

mer rättvisande och tillförlitliga svar då deras svar inte kan kopplas till organisationen i fråga. 

Vi anser att det för vår studie varken är relevant eller intressant för läsaren att få information 

om vem som står bakom de svar som redovisas. Vi har valt våra respondenter oberoende av 

kön, ålder och etnicitet, då vi anser att detta inte är av någon betydelse för vår studie. Samtliga 

respondenter har fått chansen att ta del av studien i färdigställt skick. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material som är en sammanställning av vår 

insamlade primärdata. Empirin är uppdelad i två case efter de yrkesgrupper vi intervjuat och 

casen börjar med en kort presentation av de respondenter som deltagit i vår studie. Varje case 

avslutas med en sammanfattande tabell över respondenternas olika svar. 
 
 

4.1 Byggprojektledare 

 

Vi har utfört intervjuer med tre byggprojektledare anställda vid tre olika svenska företag. För 

att kunna ge en nyanserad bild av de olika individernas svar kommer vi referera till 

byggprojektledarna som Individ 1, Individ 2 och Individ 3. Vid de tillfällen som 

byggprojektledarna gett likvärdiga svar kommer vi referera till dem som byggprojektledarna. 

Nedan följer en kort presentation av de tre byggprojektledarna som deltagit i vår studie.  

 

Individ 1 är anställd på ett utav Sveriges tjugo största byggföretag. Bolaget är etablerat utmed 

västkusten och har ett dotterbolag i Stockholm. Individ 1 har varit anställd i företaget sedan 

2012 och arbetar för tillfället som arbetschef men har tidigare erfarenhet inom projektledning i 

andra stora svenska byggföretag. Som byggprojektledare har Individ 1 haft huvudansvaret över 

byggprojekten. 

 

Individ 2 är sedan tio år tillbaka anställd som byggprojektledare på ett kommunalägt 

fastighetsbolag med ca 5200 lägenheter. Individ 2 har tidigare många års erfarenheter inom 

byggproduktion som platschef och entreprenadingenjör på två av Sveriges största byggföretag. 

Som byggprojektledare är Individ 2 med och tar fram nya projekt och får dessa detaljplanelagda. 

Det kommunala bolaget står inte själva för produktionen av sina hus utan använder sig utav 

inhyrda konsulter.  

 

Individ 3 är anställd på ett av Sveriges största byggföretag sedan snart 6 år tillbaka. Individ 3 

har tidigare erfarenhet som bland annat arbetsledare, platschef och försäljning inom 

byggbranschen. Företaget som Individ 3 är anställd på är inriktat på tre olika affärsområden; 

bostad, kommersiellt och logistik. Affärsområde Bostad som Individ 3 arbetar på inriktar sig 

nästan uteslutande med bostäder men ibland även kontorslokaler. Som byggprojektledare är 

Individ 3 bland annat ansvarig för kontakter med beställare, ekonomiska frågor, planering och 

kalkylering. 
 

4.1.2 Transformativt ledarskap 

4.1.2.1 Idealiserat inflytande 

 
Samtliga byggprojektledare anser att det är viktigt att vinna gruppens förtroende och kunna ses 

som en förebild för sina medarbetare. Att en ledare ses som en förebild för sina medarbetare är 

viktigt för att bygga långsiktiga relationer menar Individ 1.  Enligt Individ 3 är det för 

medarbetarnas förtroende viktigt att ledaren föregår med gott exempel samt är rak och ärlig mot 

sina medarbetare. Individ 3 anser dessutom att projektledare kan påverka sina medarbetare 

genom att vara positiv och engagerad i sitt arbete. Som ledare vill Individ 3 vara en förebild i 

sitt agerande gentemot människor och menar att det är viktigt att visa gruppen att det inte alltid 

går att vara bäst på allting. Projektledarna menar att det de gör speglar av sig på deras 

medarbetare och om projektledaren inte sköter sitt jobb, så finns det en risk att projektgruppen 



 
24 

inte heller gör det. Individ 2 betonar likt de andra två vikten av att vara rak, öppen och ärlig mot 

sina medarbetare för att vinna deras förtroende och kunna ses som en förebild för dem.  

 

I byggbranschen är kompetens något som ofta spelar stor roll för en ledares förmåga att vinna 

en grupps förtroende. En byggprojektledare ska vara kompetent och ha förmågan att sätta sig 

in i byggarbetarnas arbete för att på så vis vinna deras förtroende menar Individ 3.  

 

”Jag vill kunna vara personlig utan att för den sakens skull bli privat. När jag är öppen och 

delar med mig av saker så bjuder det in gruppen till att göra samma sak. Det ger enligt mig 

förtroende från gruppen” 

- Individ 3 

 

Vi kan konstatera att samtliga byggprojektledare anser att förtroende är viktigt för att en ledare 

ska kunna ses som en förebild för sin medarbetare. Förtroendet bygger enligt 

byggprojektledarna mycket på de ovan nämnda faktorerna, såsom ärlighet, öppenhet, 

engagemang och kompetens från projektledaren.   

4.1.2.2 Inspirerande motivation 
 

Att ha motiverade medarbetare är en förutsättning för att en grupp ska kunna prestera i sina 

arbetsuppgifter menar samtliga projektledare vi intervjuat. Vad människor motiveras av är 

individuellt och av den anledningen är det viktigt att som ledare kunna känna av detta. Enligt 

Individ 2 ska en byggprojektledare vara anpassningsbar för att kunna motivera sina anställda. 

Vissa människor kan motiveras av att ha en väldigt fri roll medan andra i gruppen måste bli mer 

styrda i sitt arbete, menar Individ 1.  

 

Samtliga byggprojektledare menar att det utan motivation är svårt att göra ett bra arbete. Om 

medarbetarna inte kan känna någon glädje i sina arbetsuppgifter, kommer detta snart spegla sig 

i deras arbetsprestationer menar Individ 1. På samma sätt som låg eller obefintlig motivation 

kan påverka arbetsprestationer negativt så menar samtliga byggprojektledare att det tydligt 

märks av när medarbetarna är motiverade. Att känna sig som en del av ett företag och att en 

individs arbetsuppgifter är med och bidrar till företagets framgång kan vara en 

motivationsfaktor för en del medarbetare. Därför menar samtliga byggprojektledare att det är 

viktigt att kunna förmedla organisatoriska mål och visioner till sina medarbetare. För att 

organisatoriska mål och visioner ska kunna förmedlas ut i hela organisationen måste dessa 

enligt Individ 3 vara ordentligt förankrade i företaget. Det är trots allt dessa mål som förklarar 

vad företaget vill uppnå och vart dem är på väg menar Individ 2. Det är viktigt att de mål som 

sätts upp realistiska menar Individ 1. 

 

”För att ha något att sträva mot som grupp är det viktigt med lagom mål. Är målen som ställs 

upp för tuffa kommer de snarare ge negativa effekter istället för positiva. För tuffa mål kan 

göra att medarbetarna känner sig stressade och otillräckliga” 

- Individ 1 

 

Vi kan konstatera att samtliga byggprojektledare är eniga om att motivation spelar en betydande 

roll för hur väl medarbetarna kan prestera. Motivationsfaktorerna kan vara olika från person till 

person och det är således viktigt att som ledare vara medveten om detta för att kunna motivera 

alla sina medarbetare. Det är viktigt att som projektledare förmedla ut organisatoriska mål och 

visioner för att alla ska veta vart företaget är på väg. 
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4.1.2.3 Intellektuell stimulans 

 

Att öka den intellektuella stimulansen och att eftersträva en känsla av delaktighet i 

projektgruppen menar byggprojektledarna ökar både motivationen och engagemanget i 

projektgrupper. Byggprojektledarna är eniga om att det inte är möjligt att involvera projektets 

alla deltagare i alla besluts som fattas, men Individ 2 och Individ 3 menar att byggarbetarna ska 

kunna vara delaktiga i beslut som fattas inom deras ansvarsområden. Individ 1 skapar 

delaktighet genom att vara öppen och dela med sig av så mycket information om projektet som 

möjligt.  

 

”Man har ofta stora möjligheter att tycka till och komma med förslag. Även om jag som 

projektledare vet hur ett hus ska se ut när det är färdigt så är det ofta yrkesarbetaren som vet 

de bästa vägarna dit” 

- Individ 3 

 

Genom att skapa en delaktighet menar Individ 3 att projektledare kan främja projektgruppers 

kreativitet. Det råder hos våra byggprojektledare delade meningar gällande ett utrymme för 

kreativitet i byggbranschen. Individ 2 anser att det finns utrymme för kreativitet i branschen 

som tyvärr inte utnyttjas. I den svenska byggbranschen kan det enligt Individ 2 vara svårt att 

införa nytänkande på grund av de många lagar och regler som branschen styrs av. 

 

För att främja kreativiteten hos sina medarbetare har våra byggprojektledare olika 

tillvägagångssätt. Gemensamt för alla tre är åsikten om att frihet under ansvar ofta leder till att 

medarbetarnas kreativitet kommer fram när de känner att deras ledare litar på deras omdöme. 

Individ 3 anser att bjuda in till eftertanke och låta medarbetarna komma med förslag ökar 

kreativiteten i de flesta projektgrupper. Individ 2 främjar kreativiteten hos sina medarbetare 

genom att ständigt leta nya material och metoder för byggnationerna. Genom att delegera ut 

frihet under ansvar och anpassa detta utefter vad individerna i gruppen klarar av menar samtliga 

byggprojektledare att de kan öka motivationen i de flesta projektgrupper. 

 

”Jag tror att man blir motiverad av att få en uppgift man ska lösa utan att få förklarat för sig 

exakt hur man ska lösa uppgiften” 

- Individ 3 

 

Vi kan konstatera att det enligt våra byggprojektledare är viktigt att tillgodose medarbetarnas 

intellektuella stimulans eftersom detta kan påverka deras engagemang och motivation. Genom 

att delegera ut frihet under ansvar och bjuda in till eftertanke kan ledarna främja medarbetarnas 

kreativitet och skapa en ökad känsla av delaktighet som i sin tur kan öka motivationen hos 

medarbetarna. Vi kan också konstatera att möjligheten att få delta i beslutsprocesser kan öka 

medarbetarnas känsla av delaktighet.  

4.1.2.4 Individualiserad hänsyn 

 

Individ 1 visar ett individualiserat hänsynstagande genom att vara lyhörd och lyssna på sina 

medarbetare. Det är enligt Individ 1 viktigt att lära känna sina medarbetare för att förstår hur 

individerna fungerar och på så sätt se till varje individs enskilda behov, vilket i sin tur 

förhoppningsvis leder till en starkare relation mellan ledaren och gruppen. Det är enligt alla tre 

byggprojektledare viktigt att skapa en relation till medarbetarna så att de kan känna sig trygga 

att dela med sig av såväl misslyckanden som framgångar till sin projektledare.  
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Samtliga byggprojektledare håller årligen medarbetarsamtal med sina medarbetare och dessa 

samtal är enligt Individ 3 en sorts avstämning parterna emellan där de diskuterar året som har 

gått samt sätter upp mål för nästkommande år. För byggprojektledarna är dessa samtal viktiga 

för att få en tydligare bild över byggarbetarnas situation. Byggarbetarna kan ta upp dem behov 

de har som anställda, som individer och hur dem har det privat. Det är enligt byggprojektledarna 

viktigt att coacha och ge sina medarbetare feedback på det arbete som utförs. Individ 2 anser att 

coachning och feedback kan vara en sorts motivationsfaktor för medarbetarna. Ibland kan det 

på medarbetarsamtalen tas upp saker som medarbetarna tycker att projektledaren kunde gjort 

annorlunda men också sådant som projektledaren anser att projektgruppen borde förbättra. 

 

På medarbetarsamtalen tas både kortsiktiga- och långsiktiga mål upp. Individ 1 menar att det är 

viktigt att medarbetarna har personliga mål att sträva mot och att de sätter upp en plan för hur 

dessa ska nås. Individ 2 ser till att på medarbetarsamtalen vara lyhörd inför medarbetarnas 

önskemål och tar tillsammans med medarbetarna fram en utvecklingsplan. Förutom att ha årliga 

medarbetarsamtal anser Individ 1 och Individ 3 att det är viktigt att försöka finna tillfällen i det 

dagliga arbetet för att samtala med sina medarbetare. Att regelbundet samtala med 

byggarbetarna gör att byggprojektledarna naturligt kan följa upp så att alla trivs på arbetsplatsen 

och är nöjda med de ansvarsområden de har.  
 
Vi kan konstatera att samtliga byggprojektledare anser att det är viktigt att vara lyhörda och ta 

hänsyn till varje medarbetares enskilda behov. Byggprojektledarna håller årliga 

medarbetarsamtal för att kunna coacha sina medarbetare och ge dem feedback på det arbete 

dem utför. Två av tre byggprojektledare anser det också viktigt att ge byggarbetarna feedback 

i det dagliga arbetet. 

4.1.3 Kvalité i byggbranschen 
 

Individ 3 menar att begreppet kvalité ofta anses vara en synonym till god eller hög kvalité. 

Denna uppfattning anser Individ 3 vara felaktig då det inte bör handla om god eller hög kvalité 

utan snarare rätt kvalité. Individ 3 menar att det är byggprojektledarens ansvar att se till att 

företaget lämnar ifrån sig den kvalité som beställaren efterfrågat till det pris som avtalats. 

Samtliga byggprojektledare är eniga om hur viktigt det är att uppfylla den kvalité som 

beställaren har föreskrivit och förväntar sig, alltså rätt kvalité. Vidare menar de att det är en 

bonus att kunna leverera högre kvalité än vad som förväntas, men det är aldrig acceptabelt att 

leverera sämre kvalité är vad som är föreskrivet. Individ 2 menar att dålig kvalité inte håller rätt 

standard och är motsatsen till god kvalité.  

 

Individ 1 vill definiera begreppet kvalité som något bestående. Kvalité handlar om mycket mer 

är bara kosmetika, det ska vara något som består över tid och som håller en viss standard.  Just 

tidsplanering är något som enligt byggprojektledarna spelar en stor och betydande roll inom 

byggbranschen. Att i projekteringen ta sig tid att sätta upp rimliga tidsplaner för projektet menar 

dem vara avgörande för projektets framgång. Individ 1 förklarar att det finns en hårfin gräns 

mellan vad som är för mycket och för lite tid. Byggarbetarna ska inte behöva stå på varandras 

ryggar för att arbeta, men de ska inte heller behöva stå sysslolösa. 

 

För att kunna säkerställa rätt kvalité handlar det enligt Individ 3 om att lyckas med att ha rätt 

kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. För att säkerställa att företaget har rätt kompetens 

för att utföra den produktion som avses i det aktuella byggprojektet tar Individ 1 fram referenser 

från redan uppförda, liknande nyproduktioner. Dilemmat med den komplicerade 

byggbranschen är att inget byggprojekt är det andra likt vilket kan göra det svårt att hitta bra 
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jämförelseobjekt och på så vis säkerställa kvalitén. För att som byggföretag kunna se långsiktigt 

med återkommande kunder och återkommande projekt är det enligt samtliga byggprojektledare 

viktigt att arbeta med kvalitet inom byggbranschen. Ur företagets perspektiv är kvalitetsarbetet 

enligt Individ 1 viktigt för att kunna lämna ifrån sig avslutade projekt som de kan vara stolta 

över och för att på så vis bygga långsiktighet med sina kunder. Individ 1 menar att 

kvalitetsarbetet dessutom är viktigt ur ett samhällsperspektiv. 

 

”Vi ska inte bygga hus som bara står i tio år och som sedan ska kräva att man ser över dem 

igen” 

- Individ 2 

 

Att den allmänna medvetenheten om kvalité ökar blir mer och mer tydligt allt tidigare i 

byggprocessen menar Individ 1. Beställare ställer idag högre och högre krav på att kvalitén hålls 

och beställarna lägger inte allt fokus på den initiala byggkostnaden utan på projektets hela 

livscykelkostnad. Som beställare är det inte bara viktigt att projektet ska vara billigt just här och 

nu, utan att det även ska vara billigt tiotals år framöver menar Individ 1 och Individ 2. Individ 

1 menar att det är viktigt att kunna känna att kvalitetsarbetet är applicerbart och att alla känner 

att det går att leva upp till det. Precis som i projekteringen är det viktigt att planera hur 

kvalitetsarbetet ska gå till och vilka kvalitetsmål som ska uppnås. 

 

Ingen av byggprojektledarna anser att det finns några brister i kvalitén som förekommer oftare 

än andra men att de brister som uppstår ofta beror på pressade tidsscheman. Förseningar 

förekommer men de flesta förseningarna uppstår enligt Individ 1 under projekteringsarbetet i 

samband med myndighetsbeslut och liknande. När brister i kvalitén uppkommer menar Individ 

1 att detta oftast beror på brister i planeringsarbetet. Fel utrustning, fel kompetens eller liknande 

brister hör också till planeringen och det är viktigt att lägga ner mycket arbete på att hitta fel 

och brister innan dem uppstår. Det är enligt samtliga byggprojektledare viktigt att 

byggföretagen lägger ner resurser på att förebygga brister i kvalitén och Individ 1 och Individ 

3 menar att deras företag lägger mest pengar just på att förebygga fel eftersom det är dyrare att 

korrigera fel i efterhand. Enligt Individ 2 läggs det ner mest kostnader på att korrigera fel i 

efterhand. 

 

För att förhindra brister och kostnader som kan uppstå i samband med kvalité är kommunikation 

viktigt. Individ 1 menar att en ledare ska försöka kommunicera så långt ut i organisationen som 

möjligt men att det kan vara svårt att verkligen nå ut till alla. Individ 3 menar att 

kommunikationen är viktig på både byggarbetsplatsen och mellan projektets olika konsulter för 

att alla ska veta vad som ska göras och vilka krav det finns på projektet.  

 

För att ett projekt ska bli lyckat krävs det enligt Individ 1 tillräckligt med tid samt kompetent 

och engagerad personal. Det är dessutom viktigt att projekteringen är ordentligt gjort för att 

kunna ha rätt folk på rätt plats vid rätt tidpunkt. Enligt Individ 2 krävs det bra handlingar samt 

engagerade entreprenörer och konsulter. Det är också viktigt att alla i gruppen har rätt 

inställning. Individ 3 menar att det för ett lyckat projekt krävs rimliga byggtider, en bra 

planering och en väl utförd projektering. Det är också viktigt med en rimlig budget, kompetens 

och slutligen engagemang. Det är upp till projektledarna att kunna kommunicera ut målen med 

projektet till sina medarbetare samt motivera dessa till att prestera. 

 

Definitionen av kvalité skiljer sig något mellan de olika byggprojektledarna men vi menar att 

samtliga ändå har likvärdiga åsikter om vad kvalité faktiskt innebär. Vi kan konstatera att vad 

byggprojektledarna gör enligt dem själva i allra högsta grad påverkar kvalitén på byggprojektet.  
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Det är viktigt att ha kompetent och engagerad personal som är medvetna om och förstår de krav 

som finns på projektet och det är byggprojektledarens uppgift att kommunicera ut dessa krav 

till medarbetarna.  

 

På nästa sida finns en sammanfattande tabell som kortfattat visar vad respektive 

byggprojektledare svarat under intervjuerna.  
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Byggprojektledare 

Ämne Huvudbegrepp Individ 1  Individ 2  Individ 3  
Fråga 

(Bilaga 

1 & 2) 

T 

R 

A 

N 

S 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

V 

T 

 

L 

E 

D 

A 

R 

S 

K 

A 

P 

Idealiserat 

inflytande 

- Viktigt att som ledare kunna 

ses som förebild för att bygga 

långsiktiga relationer.  

- För att ses som förebild  samt 

skapa förtroende är det viktigt 

att vara öppen, ärligt samt 

sprida positiv energi. 

- Viktigt att som ledare kunna 

ses som förebild. Föregå med 

gott exempel för att ses som 

god förebild samt vara lojal 

mot företaget. 

- För att skapa förtroende är 

det viktigt att vara rak, ärlig 

och öppen. 

 

- Påverka medarbetare genom 

att vara engagerad och positiv.  

- Viktigt att som ledare kunna 

ses som förebild. Försöker 

föregå med gott exempel för 

att ses som god förebild. 

Viktigt att vara kompetent. 

- För att skapa förtroende är 

det viktigt att vara rak, öppen 

och ärlig. 

8-11  

Inspirerande 

motivation 

- Det är viktigt att veta att alla 

motiveras av olika saker. 

Vissa vill bli mer styrda i sitt 

arbete medan andra själva vill 

bestämma hur de löser sina 

arbetsuppgifter.  

- Finns det ingen motivation är 

det svårt att finna glädje i sitt 

arbete och det påverkar 

arbetsprestationerna negativt.  

- Viktigt att förmedla ut 

realistiska mål.  

- Motivation är viktigt för att 

kunna prestera i sitt dagliga 

arbete. Människan är 

anpassningsbar så det är 

viktigt att anpassa 

arbetsuppgifter utefter vad 

varje individ klarar av.  

- Viktigt att förmedla mål och 

visioner till alla gruppen för 

att alla ska veta ”vart företaget 

är på väg”.  

 

- Motivationen är viktig då 

den påverkar hur väl 

människor utför sitt arbete. 

Svårt att göra sitt bästa om det 

inte finns någon motivation.  

- Viktigt att förmedla mål och 

visioner till alla gruppen för 

att alla ska veta ”vart företaget 

är på väg”. Viktigt att målen är 

väl förankrade i företaget. 

12-15  

Intellektuell 

stimulans 

- Skapar delaktighet genom att 

vara öppen och dela med sig 

utav så mycket information av 

projektet som möjligt, samt att 

låta medarbetarna vara med i 

olika beslutsprocesser. 

- Det finns utrymme för 

kreativitet i branschen. 

Branschen ses ibland som 

bakåtsträvande men detta 

stämmer inte alltid med 

verkligheten. 

- För att främja medarbetarnas 

kreativitet är det viktigt låta 

dem arbeta med frihet under 

ansvar. 

- Delaktighet ökar 

engagemang och motivation i 

projektgruppen. 

 - Skapar delaktighet genom 

att förmedla ut målen till alla i 

gruppen. 

- Att inkludera alla i 

beslutsprocesser kan vara 

svårt och det är viktigast att de 

som blir berörda utav frågan 

får vara med och fatta 

beslutet. 

-Delaktighet bidrar till ökad 

motivation.  

- Det finns utrymme för 

kreativitet i byggbranschen 

men det kan samtidigt vara 

svårt med tanke på alla lagar 

och krav som måste följas.  

- Ökar kreativiteten hos sina 

medarbetare genom att leta 

efter nya metoder och 

material. 

- Skapa delaktighet genom att 

dela ut uppgifter och sedan 

låta medarbetarna själva 

bestämma hur de vill lösa 

uppgiften.  

- Delaktigheten ökar 

motivationen hos 

medarbetarna 

- Delaktighet genom att låta 

medarbetarna vara med i 

beslutsprocesser som berör 

dem.  

- Det finns utrymme för 

kreativitet i branschen då det 

ständigt dyker upp nya 

problem som måste lösas. 

- För att främja medarbetarnas 

kreativitet är det viktigt att 

fråga hur de vill lösa olika 

uppgifter.  

16-19  

Individualiserad 

hänsyn 

- Individualiserat 

hänsynstagande genom att 

vara lyhörd och lyssna på alla. 

Viktigt att lära känna alla för 

att förstå hur personerna 

fungerar.  

- Håller utvecklingssamtal där 

året som gått diskuteras samt 

framtida mål. I det dagliga 

arbetet ges feedback genom att 

finna tillfällen att enskilt prata 

med medarbetarna. 

 - Individualiserat 

hänsynstagande  samt 

coaching genom 

utvecklingssamtal där den 

anställdes önskemål och 

utvecklingsplan diskuteras.  

- Det är viktigt att se till allas 

enskilda behov då alla har 

olika ambitioner och mål.  

- Feedback kan öka 

motivation. 

 

- Individualiserat 

hänsynstagande genom 

utvecklingssamtal där den 

anställdes behov diskuteras. 

Detta är viktigt för att kunna ta 

hänsyn till de enskildas behov.  

- Coachar medarbetarna 

genom mentorskapet som 

finns i företaget där ”yngre lär 

av de äldre”. 

-Viktigt med daglig feedback 

20-23  
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C 

H 

E 
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Innebörd 

- Kvalité ska vara något som 

är bestående. 

- Kvalité kräver erforderlig tid 

och planering. Viktigt att inte 

sätta spaden i marken innan 

planeringen är klar. 

- Viktigt att leverera den 

kvalité som efterfrågats. 

- Dåligt kvalité innebär att 

kvalitén inte håller rätt 

standard och motsatsen vid 

god kvalité. 

- Tidsaspekten viktig 

-Kvalité handlar om att det ska 

var rätt kvalité. 

Rätt kvalité = den kvalité som 

beställaren föreskrivit. Får 

aldrig leverera sämre kvalité 

men bonus om det blir bättre. 

24  

Kvalitetsarbete 

- Kvalitetsarbetet är viktigt för 

att kunna se långsiktigt med 

återkommande kunder och 

projekt.  

- För företagets synvinkel är 

det viktigt att kunna leverera 

något att vara stolta över.  

- Det är även viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. 

- Kvalitetstänket kan vara 

svårt att applicera för att 

pappersarbetet kring 

kvalitetsarbetet tar viktigt tid 

från andra arbetsuppgifter. 

- Det är viktigt att arbeta med 

kvalité för att se till att 

byggnaden motsvarar det som 

beställts.  

- Kvalitetsarbetet i branschen 

kan försvåras av alla lagar och 

regler som måste följas. Det är 

mer juridiska krav som måste 

tas hänsyn till idag än förr.   

- Viktigt att arbeta med kvalité 

i branschen eftersom det är 

komplicerade produkter som 

byggs.  

- Kan vara svårare att 

applicera kvalitetstänk i 

byggbranschen då 

förutsättningarna alltid ser 

olika ut samt att det är många 

olika människor som ska 

involveras. 

 

25-26  

Brister 

- Kan inte säga några 

kvalitetsbrister som är mer 

vanliga än andra.  

- Brister kan uppkomma då 

planeringen inte är tillräcklig, 

vilket kan resultera i fel 

kompetens och utrustning. 

 - Bister kan uppkomma då 

handlingar inte följs 

ordentligt, vilket leder till att 

rätt kvalité inte levereras.  

- Brister kan även uppkomma 

då det saknas engagemang och 

ansvarstagande . 

 

-Brister förekommer ofta på 

grund av att det är för tight 

tidsschema. Tidspressen 

påverkar medarbetarna så att 

de blir stressade och detta 

påverkar i sin tur 

arbetsprestationerna negativt. 

 

27-28  

Prestationer 
- Det går alltid att hitta saker 

som skulle kunnat göras 

bättre. 

- 

- Brist på tid kan innebära att 

projektledare ibland släpper 

igenom projekteringar som 

inte är helt korrekta. 

29  

Kostnader 

- De förebyggande 

kostnaderna är viktiga. 

- Dyrare att åtgärda fel i 

efterhand. 

 - Företaget lägger mest 

pengar på att korrigera fel i 

efterhand.  

- Företaget lägger mycket 

pengar på att förebygga fel då 

de vet att det blir dyrt att i 

efterhand korrigera fel. 

30  

Kommunikation 

 

- Det är viktigt att 

kommunicera så långt ut som 

möjligt och få alla att känna 

samma engagemang och driv. 

- Det är upp till projektledaren 

att kommunicera ut kraven på 

projektet. 

- Kommunikationen mellan 

konsulterna kan brista och det 

påverkar oss.  

- Det är viktigt att ha god 

kommutation både på 

byggarbetsplatsen och att 

konsulterna emellan har det.  

Kommunikationen är viktig 

för att alla ska veta vad som 

ska göras och vilka krav det 

finns på projektet.  

31  

Lyckat projekt 

- För ett lyckat projekt krävs 

kompetent och engagerad 

personal.  

- Tillräckligt med tid. 

- Rätt folk på rätt plats. 

- För ett lyckat projekt krävs 

bra handlingar samt 

engagerade entreprenörer och 

konsulter.  

- Alla i gruppen behöver ha 

rätt inställning. 

- För ett lyckat projekt krävs 

det rimliga byggtider, en bra 

planering samt projektering.  

Rimlig budget, kunskaper och 

slutligen engagemang. 

33  

 

Figur 4.1: Sammanfattande tabell över respektive byggprojektledares intervjusvar 

(Egenkonstruerad). 
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4.2 Byggarbetare 
 
Vi har utfört intervjuer med tre byggarbetare anställda vid tre olika svenska byggföretag. För 

att kunna ge en nyanserad bild av de olika individernas svar kommer vi i detta kapitel referera 

till byggarbetarna som Individ A, Individ B och Individ C. Vid de tillfällen då byggarbetarna 

gett likvärdiga svar kommer vi referera till dem som byggarbetarna. Nedan följer en kort 

presentation av de tre byggarbetarna som deltagit i vår studie. 

 

Individ A började arbeta som byggarbetare direkt efter avslutandet av sin gymnasieutbildning 

och har sedan sex år tillbaka varit anställd på ett av Sveriges största byggföretag. Individ A är 

anställd vid storbyggnation och är med i bygget från start- till slutdatum. Arbetsuppgifterna ser 

olika ut beroende på i vilket stadie som byggnationen är. 

 

Individ B har i snart två år varit anställd som byggarbetare på ett stort svenskt byggföretag som 

är etablerat utmed västkusten. Individ B har arbetat som byggarbetare sedan sin 

gymnasieutbildning och har tidigare varit anställd på andra stora svenska byggföretag. Individ 

B har många års erfarenhet i byggbranschen. 

 

Individ C har varit anställd som byggarbetare på ett av Sveriges största byggföretag i snart nio 

år och har varit anställd i byggbranschen i närmare 30 år. Arbetsuppgifterna som Individ C har 

är främst olika typer av betong- och armeringsarbete. 

4.2.2 Transformativt ledarskap 

4.2.2.1 Idealiserat inflytande 

 

Det idealiserade inflytandet och hur väl en byggprojektledare klarar av att planera ett projekt 

anser byggarbetarna har att göra med vilka tidigare erfarenheter projektledaren har. De menar 

att det krävs ett speciellt synsätt för att kunna planera ett byggprojekt och att en projektledare 

utan någon som helst erfarenhet av byggnation, eller som är nyexaminerad kan ha svårt att sätta 

sig in i processen. På så vis menar de också att en projektledare som tidigare jobbat med 

byggnation och kan sätta sig in i byggprojektet har lättare för att ligga steget före och se till att 

exempelvis allt material finns tillgängligt för byggarbetarna.  

 

”Har projektledaren inte planerat tillräckligt så att rätt material finns på plats i rätt tid så 

innebär det ibland för oss att vi inte kan utföra det arbete som vi ska” 

- Individ A 

 

Kompetens är något som samtliga byggarbetare anser vara en viktig egenskap för en 

byggprojektledare eftersom kompetensen många gånger bidrar till att byggarbetarna kan känna 

förtroende för ledaren vilket samtliga byggarbetare anser vara viktigt. För att som byggarbetare 

kunna känna förtroende för sin projektledare är det enligt Individ B viktigt att ledaren föregår 

med gott exempel. Individ C menar att förtroendet bygger på att ledaren är lyhörd mot sina 

medarbetare och Individ A menar att det för förtroendets skull är viktigt att ledaren är 

konsekvent och håller det denne lovat. Ingen av byggarbetarna som vi intervjuat anser det vara 

viktigt att kunna se sin ledare som en förebild men de anser det däremot viktigt att kunna känna 

ett förtroende för sin ledare. 

 

Vi kan konstatera att ingen av de byggarbetare som vi intervjuat anser det vara viktigt att kunna 

se sin projektledare som en förebild. Däremot är det enligt byggarbetarna viktigt att känna ett 



 
32 

förtroende för sin projektledare och detta förtroende kan skapas genom att projektledaren är 

kompetent, konsekvent och lyhörd. Det är också viktigt att projektledaren förgår med gott 

exempel. 

4.2.2.2 Inspirerande motivation 

 

Att vara motiverad i sitt arbete anser samtliga byggarbetare vara viktigt för att de ska kunna 

prestera. Individ B menar att motivationen är viktig eftersom inget arbete utförs av sig själv. 

Det måste finnas ett driv och ett engagemang för att kunna ta sig framåt. Individ A och Individ 

C menar att motivationen är viktig för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Byggarbetarna är 

alla eniga om att det i byggbranschen ibland kan vara svårt att behålla sin motivation. Enligt 

Individ A är det ibland svårt att finna motivation i arbetet om arbetsuppgifterna är enformiga, 

vilket de ibland kan vara under långa tidsperioder. För att öka motivationen menar 

byggarbetarna att det är viktigt att få nya utmaningar i sitt arbete men också att försöka utmana 

sig själva. 

 

“Från november till februari hade jag samma arbetsuppgift. Jag skruvade upp gipsskivor i 

samtliga lägenheter i ett hus vi byggde. Det blev såklart väldigt enformigt och de sista 

lägenheterna jag gjorde vet jag med mig att kvalitén inte var som den borde, men jag var så 

trött på det” 

- Individ A 

 

Byggarbetarna anser att projektledaren kan påverkar deras motivation och Individ C menar att 

om byggprojektledaren är motiverad så smittar detta ofta av sig på alla medarbetare i ett projekt. 

Individ A anser att projektledaren kan påverka motivationen genom att vara trevlig, positiv och 

visa ett engagemang för projektet. En byggprojektledare kan tillexempel påverka motivationen 

positivt genom att ge beröm och uppmärksamma väl utförda arbetsuppgifter, men kan också 

tvärtom påverka motivationen negativt. Vidare menar samtliga byggarbetare att deras 

motivation kan ha stor betydelse för kvalitén på deras arbetsprestationer. De menar att om de 

är motiverade så kan de lägga ner mer engagemang och noggrannhet på utförandet av sina 

arbetsuppgifter.  

 

Som en ytterligare motivationsfaktor menar Individ A att det är viktigt att byggprojektledaren 

kan förmedla organisatoriska mål och visioner till alla sina medarbetare. Det är viktigt att veta 

vart företaget är på väg för att kunna vara med och bidra till att detta uppnås. Individ B och 

Individ C anser däremot att det för dem inte är speciellt viktigt att veta hela organisationens mål 

och visioner. De menar att det för dem endast är viktigt att känna till målen för det aktuella 

byggprojektet och att det är projektledarens uppgift att förmedla dessa mål. Organisatoriska mål 

påverkar enligt Individ B och Individ C inte de enskilda individerna på samma sätt som 

projektmålen gör. 

 

Vi konstatera att samtliga byggarbetare anser att motivationen spelar en viktig roll för hur väl 

de kan prestera i sitt arbete. De är också eniga om att det ibland kan vara svårt att känna 

motivation eftersom arbetsuppgifterna i byggprojekt ibland kan vara enformiga. Det är enligt 

byggarbetarna också viktigt att en ledare vet om hur denne kan påverka sina medarbetares 

motivation. Det är först och främst projektmålen som är viktiga för byggarbetarna att känna till 

eftersom dessa påverkar det arbete som de utför.  
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4.2.2.3 Intellektuell stimulans 

 

Den intellektuella stimulansen anser byggarbetarna bli tillgodosedd om en projektledare kan 

skapa delaktighet i ett projekt. För att skapa delaktighet på arbetsplatsen är det enligt 

byggarbetarna viktigt att alla får vara med och ta del av information som rör deras 

arbetsuppgifter. Samtliga byggarbetare är eniga om att känslan av delaktighet också kan öka 

deras motivation. Individ A och Individ B anser att känslan av delaktighet ökar om det får 

möjlighet att delta i beslutsprocesser som berör deras arbetsuppgifter. De vill alltså kunna vara 

med och påverka hur deras arbete ska utföras. För Individ C är detta inte lika viktigt så länge 

Individ C kan utföra sitt arbete ostört.  

 

En ökad känsla av delaktighet kan enligt byggarbetarna också bidra till att deras kreativitet 

främjas eftersom de då kan få möjlighet att vara med och lösa eventuella problem. Trots att det 

i byggbranschen kan vara strikta arbetsuppgifter med tydliga ritningar som ska följas anser 

byggarbetarna att det finns utrymme att vara kreativ i byggbranschen. Kreativiteten visar sig 

främst genom olika typer av lösningar till olika problem som ständigt uppstår menar Individ A 

och Individ C. 

 

”Vi får en uppgift som ska göras, men det är mycket upp till oss själva hur vi löser den. Vi 

stöter ofta på många nya problem och dessa får vi själva komma på lösningar till. En 

byggnation är som att uppfinna hjulet på nytt varje gång” 

 - Individ B 

 

Vi kan konstatera att det för byggarbetarna är viktigt att känna sig delaktiga i byggprojekten 

som de deltar i. De vill kunna påverka de beslut som berör deras arbete. Känslan av delaktighet 

kan också öka motivationen menar samtliga byggarbetare.  

 

4.2.2.4 Individualiserad hänsyn 

 

Det är viktigt att byggprojektledaren kan visa individualiserad hänsyn och se till gruppens och 

den enskilda individens behov menar byggarbetarna. En projektledare ska visa hänsyn till sina 

medarbetare samt respektera deras privatliv menar Individ B. När en byggprojektledare tar 

hänsyn till varje medarbetares enskilda behov anser Individ C att förtroendet för projektledaren 

ökar vilket i sin tur ofta leder till en ökad trygghet i gruppen. Att känna trygghet på sin 

arbetsplats är något som samtliga byggarbetare betonar vikten av. De menar att projektledaren 

genom visad respekt gentemot sina medarbetares åsikter och värderingar kan bygga upp en 

trygghet på arbetsplatsen. Individ A anser att det är viktigt att en projektledare låter alla få sina 

röster hörda. Byggarbetarna menar att det i byggbranschen krävs att alla kan visa varandra 

hänsyn genom att ge och ta. Under byggprojekt kan det uppstå situationer som kräver att 

byggarbetarna måste jobba över och för att de då ska kunna känna sig motiverade till detta vill 

dem känna sig säkra på att deras projektledare också kan ställa upp för dem när det behövs.  

 

Det råder delade meningar från byggarbetarna gällande coachning och feedback från deras 

ledare. De är alla eniga om att det skulle vara bra att ha medarbetarsamtal, men Individ A och 

Individ B menar att dessa tyvärr inte alltid sköts som det ska. Företaget som Individ C arbetar 

för håller årligen medarbetarsamtal vilket Individ C anser vara bra. Byggarbetarna vill få 

möjligheten att ventilera om sitt arbete till sin projektledare och de vill få möjligheten att sätta 

upp mål för att kunna blicka framåt. De byggarbetare som vi intervjuat menar att de önskar att 

ledningen hade varit mer konsekventa med medarbetarsamtalen. Trots att medarbetarsamtalen 
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enligt två av byggarbetarna inte alltid sköts som de borde är alla eniga om att deras 

byggprojektledare är bra på att ge dem feedback i deras dagliga arbete. 

 

Samtliga byggarbetare anser det viktigt att byggprojektledaren kan se till enskilda individers 

behov likväl som till gruppens. Vi kan konstatera att medarbetarsamtalen är bra, men att 

byggarbetarna anser att företagen borde vara mer konsekventa med dessa. 
 

4.2.3 Kvalité i byggbranschen  
 

Individ B och Individ C anser att hög kvalité innebär att lämna ifrån sig någonting som stämmer 

överens med de krav och de ritningar som finns för projektet. Individ A vill definiera kvalité 

som ett väl utfört arbete. De är alla överens om att det är viktigt att kunna lämna ifrån sig ett 

arbete att känna sig stolt över. Enligt byggarbetarna att det är viktigt att byggföretag arbetar 

med kvalité för att leverera en så bra produkt som möjligt. Individ B och Individ C anser att det 

alltid går att förbättra kvalitén och det är därför viktigt att byggbranschen ständigt arbetar med 

att öka kvalitetsmedvetenheten. Individ A menar att kvalitetsmedvetenheten ofta faller sig 

naturligt eftersom det arbete som inte utförs ordentligt allt som oftast måste göras om vid ett 

senare tillfälle.  

 

Enligt Individ C är kvalitetsarbetet viktigt eftersom de fel som kan uppstå ofta är mycket 

kostsamma för företagen. Samtliga byggarbetare anser det viktigt att alla i projektgruppen vill 

sträva efter att uppnå en så hög kvalité på projektet som möjligt eftersom en byggnation är ett 

lagarbete och inte en individuell prestation. Det är framförallt viktigt för byggföretag att arbeta 

med kvalité för att hålla ett starkt varumärke och för att få fler nya uppdrag menar 

byggarbetarna. 

 

Byggarbetarna menar att kvalitetstänket kan anses som svårt att applicera i byggbranschen då 

arbetet sker under ständig tidspress som i sin tur kan leda till slarv. Byggarbetarna är eniga om 

att de brister som uppkommer, många gånger gör det på grund av fusk eller slarv som oftast 

grundar sig på en upplevd tidspress hos yrkesarbetarna. De menar att snäva tidsplaner gör att 

kvalitén ofta blir lidande. Att fusk förekommer inom byggbranschen är något som samtliga 

byggarbetare är eniga om men de är noga med att förklara att det inte förkommer något fusk på 

deras nuvarande arbetsplatser. Fusket kan enligt Individ B vara allt från att klä in en fuktig vägg 

till slarv med att gjuta betongstommar. Byggarbetarna menar att de kostnader som företagen får 

lägga på att åtgärda fel som uppstår på grund av fusk eller slarv ofta kostar mycket för företagen. 

De menar att det hade gått att spara mycket pengar genom att från början göra allt enligt 

ritningarna. Trots att många byggprojektledare ser tid som pengar och därför pressar 

byggprojektens tidsplaner menar byggarbetarna att många gånger borde varit billigare att 

budgetera för mer tid. 

 

”Man märker snabbt att det ofta blir bättre kvalité om där finns gott om tid och vi inte 

behöver stressa” 

- Individ C 

 

De gånger som det uppkommit brister i kvalitén menar Individ A att byggprojektledaren 

påverkat kvalitén genom en bristfällig planering. En planering som är för snäv bidar ofta till att 

byggarbetarna slarvar menar Individ A. Enligt Individ C är det viktigt att alla inom ett projekt 

tar sitt ansvar men att alla tyvärr inte alltid gör det. Många fel hade enligt Individ C kunnat 

undvikas om projektledaren kunnat lita på sin personal och om alla hade tagit ansvar för sitt 
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arbete. För att undvika brister i kvalitén är det enligt Individ B också viktigt att alla gör sitt bästa 

eftersom slutresultatet av ett byggprojekt är en sammanlagd prestation av allas arbete. 

Byggarbetarna menar att en ledare inte kan ta på sig allt arbete själv utan måste kunna lita på 

byggarbetarnas kunskaper också. Enligt byggarbetarna kan projektledaren också påverka 

kvalitén genom den information som denne väljer att delge byggarbetarna. Ju tydligare 

information desto färre brister på kvalitén menar de att det blir. 

 

Kommunikation kan enligt byggarbetarna ha stor betydelse på kvalitén. Enligt byggarbetarna 

grundar sig många brister i kvalitén på dålig kommunikation. Det handlar ofta om 

kommunikation som varit bristfällig på så vis att alla inte har fått tillräcklig information från 

byggprojektledaren. Byggarbetarna menar att det lätt uppstår fel och brister i arbetet om inte 

viktig information nått ut till alla.  

 

För att kunna genomföra ett lyckat byggprojekt måste det enligt Individ A finnas gott om tid. 

Individ B och Individ C menar att det för ett lyckat projekt krävs att alla tar sitt ansvar. 

Byggarbetarna menar också att en väl utförd projektering från projektledaren är avgörande för 

ett projekt framgång. En byggprojektledare med rätt kompetens är också enligt byggarbetarna 

viktigt för ett lyckat projekt. 

 

Vi kan konstatera att byggarbetarna har likvärdiga åsikter om vad kvalité innebär och alla är 

eniga om att förmågan att uppnå kvalité bygger på ett lagarbete. De menar att 

byggprojektledaren kan påverka kvalitén bland annat genom sin planering och att det för 

kvalitén är viktigt att byggprojektledaren budgeterar för tillräckligt med tid. Byggarbetarna är 

eniga om att det är för kvalitén är viktigt att byggprojektledaren är kompetent och att denne 

delar med sig av viktigt information om byggprojektet. 

 

På nästa sida presenteras en sammanfattande tabell som kortfattat visar vad respektive 

byggarbetare svarat under intervjuerna.  
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Byggarbetare 
 
Ämne 

 
Huvudbegrepp Individ A  Individ B  Individ C 

Fråga 

(Bilaga 

1 & 2) 

T 

R 

A 

N 

S 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

V 

T 

  

L 

E 

D 

A 

R 

S 

K 

A 

P 

Idealiserat 

inflytande 

- Ledaren kan påverka 

arbetsprestationerna genom sin 

planering. Det måste finnas rätt 

material vid rätt tidpunkt. 

- Det är inte viktigt att se 

ledaren som förebild, det är 

däremot viktigt att ha ett 

förtroende till sin ledare. 

Förtroende skapas genom att 

ledaren håller det hen lovat samt 

att har kompetens. 

- Ledaren kan påverka 

arbetsprestationerna genom 

dennes planering.  

- Det är viktigt att ledaren är 

tydlig och kompetent för att 

kunna känna ett förtroende för 

denne.  

- Ledaren ska föregå med gott 

exempel. Ledarens 

engagemang smittar av sig 

nedåt.  

- Ledaren kan påverkar 

genom att styra upp och 

komma med idéer.  

- Viktigt att känna 

förtroende för ledaren 

- Det är inte nödvändigt att 

se ledaren som en förebild.  

- Ser ledaren som förebild 

om denne har kompetens. 

8-11  

Inspirerande 

motivation 

- Ledaren påverkar 

motivationen genom att vara 

trevlig, positiv och visa 

engagemang. 

- Det är viktigt att vara 

motiverad i sitt arbete för att 

prestera i sitt dagliga arbete.  

- Kan ibland vara svårt att 

behålla motivationen. 

- Allt går lättare om motivation 

finns. 

- Det är viktigt att veta mål och 

visioner för att veta vart 

företaget jobbar mot. 

 

- Det är viktigt att som ledare 

och medarbetare både kunna ge 

och ta.  

- Motivation till arbetet är 

viktigt för inget gör sig självt. 

Det måste finnas driv och 

engagemang för att ta sig fram.  

-Svårt att alltid vara motiverad. 

- Det är ej viktigt att veta de 

organisatoriska målen och 

visionerna, däremot viktigt att 

veta projektens mål som 

påverkar arbetsuppgifterna. 

 

- Är ledaren motiverad 

smittar det av sig på 

medarbetarna och tvärt om.  

- Det är viktigt att vara 

motiverad för att utföra ett 

bättre arbete. 

- Det är ej viktigt att veta 

de organisatoriska målen 

och visionerna, däremot 

viktigt att veta projektens 

mål som påverkar 

arbetsuppgifterna. 

 

12-15  

Intellektuell 

stimulans 

- Att tillsammans med ledaren 

få delta i planeringen ger ökad 

känsla av delaktighet.  

- Att bli inkluderad i 

beslutsprocesser som berör ens 

eget arbete är viktigt och ger 

ökad motivation.  

- Det finns utrymme för att vara 

kreativ eftersom branschen 

ständigt kräver att finna 

lösningar på nya problem. 

 - Ledaren skapar ökad känsla 

av delaktighet genom att dela 

med sig av viktigt information.  

- Det är viktigt att som 

medarbetare få vara delaktig i 

beslutsprocesser för att kunna 

påverka i sitt arbete. 

- Det finns utrymme för 

kreativitet i byggbranschen då 

det inte alltid är viktigt hur 

uppgifter löses utan bara att de 

löses.  

- Att få delta i olika sorters 

möten bidrar till ökad 

känsla av delaktighet. Här 

delges viktig information. 

- Anser inte att det är 

viktigt att bli inkluderad i 

beslutsprocesser. 

- Det finns utrymme för 

kreativitet i byggbranschen 

eftersom det är viktigt att 

ständigt finna lösningar på 

nya problem. 

16-19  

Individualiserad 

hänsyn 

- Det är viktigt att ledaren ser 

till varje enskilds behov genom 

att låta alla bli hörda.  

- Genom att anpassa sitt 

ledarskap kan ledaren tillgodose 

allas behov.  

- Feedback fås genom årliga 

utvecklingssamtal där förslag på 

framtida förbättringar kan 

diskuteras. Fungerar inte bra. 

 - Det är viktigt att ledaren både 

kan se till varje persons 

enskilda behov samt gruppens 

behov.  

- Ledaren tar hänsyn genom att 

respektera varje enskild 

individs privatliv.  

- Feedback ges genom 

medarbetarsamtal men tyvärr 

hålls inte dessa så ofta. 

- Viktigt att ledaren kan se 

till allas enskilda behov för 

att kunna känna sig trygg 

att ta upp saker. 

- Det finns en nära relation 

till ledaren då de jobbar 

nära varandra.  

- Feedback fås genom 

utvecklingssamtal samt 

under arbetets gång.  

20-23  

K 

V 

A 

L 

I 

T 

Innebörd 

- Kvalité innebär när något blir 

bra. Dålig kvalité kan uppstå då 

det är tight tidsschema och 

därmed stressigt.  

- Hög kvalité innebär att lämna 

över någonting som stämmer 

överens med ritningarna.  

- Dålig kvalité uppstår när det 

fuskas i bygget för att vinna tid.  

- Hög kvalité innebär att 

lämna över någonting som 

stämmer överens med 

kraven. 

- Det är viktigt att lämna 

ifrån sig något att vara stolt 

över. 

24  
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È 

 

I 

 

B 

Y 

G 

G 

B 

R 

A 

N 

S 

C 

H 

E 

N 

Kvalitetsarbete 

- Det är jätteviktigt att arbeta 

med kvalité eftersom produkten 

ska säljas.  

- Det är aldrig roligt att lämna 

ifrån sig något som inte går att 

vara stolt över.  

- Att vara kvalitetsmedveten 

faller sig naturligt eftersom görs 

inte allt rätt från början innebär 

det att det behövs göras om 

senare.  

- Det är viktigt med 

kvalitetsarbete för leverera en 

produkt som är enligt 

beställningarna.  

- Det går alltid att förbättra sig 

därför bör byggbranschen 

ständigt arbeta med att öka 

kvalitetsmedvetenheten.   

- Det är viktigt med 

kvalitetsarbete för att 

undvika fel då det är felen 

som kostar pengar.  

- Det är inte svårt att 

applicera kvalitetstänk i 

branschen eftersom inget 

företag vill lämna ifrån sig 

ett arbete de inte är stolta 

över. 

- Det går ständigt att 

förbättra sig. 

25-26  

Brister 
- Brister i kvalitén beror ofta på 

pressade tidsschema, vilket 

bidrar till stress och slarv.  

 - Brister som uppstår beror ofta 

på tidsbrist, vilket innebär att 

det ibland förekommer slarv för 

att hålla sig till tidplanen.  

- Brister som uppstår beror 

ofta på tidspressen. 

Tidspressen bidrar till att 

det kan slarvas i 

arbetsuppgifter för att 

hinna med i tid.  

27-28  

Prestationer 

- Ledaren kan påverka genom 

deras planering samt se till att 

ha en tydlig genomgång med 

medarbetarna inför nya moment 

de ska genomföra. Är det 

genomgångar minskas riskerna 

att något blir fel.  

- För att minska stress krävs en 

planering som inte är för tight. 

- Det är svårt att säga om någon 

kunde gjort någonting 

annorlunda då brister 

uppkommit. Det är dock alltid 

viktigt att alla gör sitt bästa då 

slutresultatet är en sammanlagd 

prestation av allas arbete.  

 

- Ledaren kan påverka 

arbetsprestationerna 

genom att låta oss arbeta 

med frihet under ansvar. 

De måste kunna lita på oss. 

- Alla måste ta sitt ansvar, 

men tyvärr gör inte alla 

alltid det. Hade alla tagit 

sitt ansvar hade det 

uppstått mindre fel. 

29  

Kostnader 
- Det är viktigt att göra allt bra 

från början då det blir dyrare att 

göra om någonting i efterhand.  

 - Det kostar ofta mer för 

företagen att fixa 

kvalitetsbrister i efterhand än 

om mer tid hade lagts på 

byggnationen på en gång.  

- Det är dyrare för 

företaget att åtgärda fel i 

efterhand. Bättre att göra 

noggrant från början.  

30  

Kommunikation 

- Kommunikationen genom 

exempelvis möten är viktigt för 

att veta hur olika arbetsmoment 

ska genomföras på rätt sätt.  

- Kommunikationen spelar en 

viktig roll för kvalitén eftersom 

byggarbetarna behöver all fakta 

de kan få för att göra ett så bra 

jobb som möjligt utan att göra 

några fel.  

- Det är viktigt att alla 

kommunicerar och pratar 

med varandra så att alla 

förstår vad det är som 

gäller.  

 

31  

Lyckat projekt 
- För ett lyckat projekt behövs 

det gott om tid. Desto mer tid 

desto bättre blir det. 

- För ett lyckat projekt krävs 

det alla är med och tar sitt 

ansvar. 

- För ett lyckat projekt 

krävs det att alla tar sitt 

ansvar samt att alla hjälps 

åt för att utföra allt rätt. 

33  

 

 

Figur 4.2: Sammanfattande tabell över respektive byggarbetares intervjusvar 

(Egenkonstruerad). 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi jämföra våra två case vilka presenterades i empirin. Vi kommer 

återkoppla dessa till den teoretiska referensramen för att identifiera likheter och skillnader 

mellan ansatserna. För att sammanhanget lättare ska förstås har vi valt att utforma analysen 

på samma sätt som våra intervjuguider samt empiri. Kapitlet avslutslutas med ett 

egenkonstruerat ramverk som sammanfattar den analys vi gjort mellan vår teori och empiri. 

5.1 Transformativt ledarskap 

5.1.1 Idealiserat inflytande 

 

Samtliga byggprojektledare som vi intervjuat menar att det är viktigt att som ledare kunna ses 

som en förebild för sina medarbetare och det går att direkt koppla till våra teorier som beskriver 

hur den transformativa ledaren genom sitt beteende kan ses som en förebild (Bass & Riggio, 

2006; Ozaralli, 2003; Pounder, 2003). För att en ledare ska kunna ses om en förebild menar 

samtliga byggprojektledare likväl med våra teorier att det är viktigt att ledaren bygger upp ett 

förtroende gentemot sina medarbetare (Bass & Riggio, 2006; Salahuddin, 2010; Butler, 2005).  

Ingen av de byggarbetarna som vi intervjuat anser det vara viktigt att kunna se sin ledare som 

en förebild men de anser det däremot viktigt att kunna känna ett förtroende för sin ledare. Det 

har i vår studie således visat sig att det råder delade meningar hos våra respondenter i de två 

olika casen gällande betydelsen för ledaren att ses som en förebild.  

 

Ingen av byggarbetarna anser det viktigt att kunna se sina ledare som förebilder och givet dessa 

resultat kan vi tolka detta som om det ändå skulle kunna vara av betydelse för hur väl 

byggarbetarna presterar. Byggarbetarna betonar vikten av att kunna känna ett ömsesidigt 

förtroende för sin ledare och menar att detta är avgörande för ledarens förmåga att kunna 

påverka och motivera dem. För att en ledare ska kunna ses om en förebild måste ledaren enligt 

våra teorier bygga upp ett ömsesidigt förtroende gentemot som medarbetare, dessa två bygger 

således på varandra (Bass & Riggio, 2006; Salahuddin, 2010; Butler, 2005). 

Byggprojektledarna menar också att det för dem är viktigt att bygga upp ett förtroende gentemot 

sina medarbetare.  

 

Om förmågan att kunna se sin ledare som en förebild bygger på ett ömsesidigt förtroende och 

om förtroendet är så viktigt som det visat sig i vår studie tolkar vi resultatet som om att det är 

rimligt att byggarbetarna på sätt och vis ändå ser sina ledare som förebilder. En förebild måste 

enligt oss inte vara vår största idol men det kan vara någon som sköter sitt jobb på ett 

föredömligt sätt och som på så vis blir någon att se upp till.  Enligt byggarbetarna bygger 

förtroendet på att ledaren är kompetent, konsekvent, lyhörd och föregår med gott exempel. Likt 

Butler (2005); Bass & Riggio (2006) menar även vi att en ledare genom kompetens och ett 

konsekvent handlande kan få medarbetare att se upp till och vilja efterlikna projektledaren. Att 

som medarbetare kunna känna ett förtroende för sin ledare menar vi likt Yukl (2010) påverkar 

relationen mellan parterna positivt. Yukl (2010) menar att en ledare som skapar en stark relation 

mellan sig själv och medarbetarna kan påverkar medarbetarnas motivation positivt. 
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5.1.2 Inspirerande motivation 

 

Enligt byggarbetarna kan det ibland vara svårt att vara motiverad i byggbranschen på grund av 

bland annat enformiga arbetsuppgifter och pressade tidsscheman. När motivationen sviker 

påverkas kvalitén på deras arbetsprestationer ofta negativt eftersom det utan motivation är svårt 

att göra ett bra arbete. Hur väl byggarbetarna utför sina arbetsuppgifter kommer visa sig i 

kvalitén på det nybyggda huset. Byggprojektledarna anser att dem har en viktig roll i att kunna 

förstå vad olika personer motiveras av och anpassa sitt ledarskap utefter det. De menar att vissa 

människor motiveras av att ha en väldigt fri arbetsroll medan andra människor motiveras av att 

bli mer styrda i sina arbetsuppgifter. Därför anser projektledarna att dem som ledare måste 

kunna anpassa sitt ledarskap för att kunna motivera alla. Givet dessa resultat menar vi att 

kvalitén på byggarbetarnas arbetsprestationer i allra högsta grad påverkar kvalitén på den 

slutliga byggnationen. Gemensamt för våra respondenter likväl som våra teorier är åsikterna 

om hur viktigt det är att ledaren kan motivera sina medarbetare till att prestera väl. Motivation 

har i vår studie visat sig vara viktigt för hur väl människor presterar och de som är motiverade 

presterar bättre än de som inte är det (Ejere, 2010; Butler, 2005). Vi menar tillsammans med 

Wiley (1997) att det för en ledare är viktigt att känna till vad dennes medarbetare blir 

motiverade av. 

 

Vi tolkar det som om det är viktigt för byggprojektledarna att ständigt sträva efter att göra 

arbetsdagarna varierade för byggarbetarna för att motivera dem. Vi inser dock att detta kan vara 

svårt i den komplicerade byggbranschen. Det är inte alltid möjligt att byta arbetsmoment med 

någon då alla på byggarbetsplatsen har olika sorters kompetens och färdigheter. Vi tolkar det 

dock som att en byggprojektledare i största möjliga mån ska se till att byggarbetarna får nya 

utmaningar. Enligt Bass & Riggio (2006); Ozaralli (2003) kan medarbetare känna en tydligare 

mening med sitt arbete om de får nya utmaningar som känns motiverande och inspirerande för 

dem. Byggarbetarna anser att deras ledare kan påverka deras motivation positivt och det har i 

vår studie visat sig viktigt för byggprojektledare att visa och dela med sig av sitt engagemang 

till medarbetarna i ett projekt. Detta skulle kunna ses som ett sätt för ledare att hjälpa sina 

medarbetare att inse vad som är rätt sak att göra (Kendrick, 2011).  

 

Att känna sig motiverad och att känna en arbetsglädje har i vår studie visat sig vara avgörande 

för hur väl arbetsprestationer utförs i byggbranschen. Om byggarbetarna saknar arbetsglädje 

menar våra respondenter att det snabbt märks i deras arbetsprestationer. När medarbetarna inser 

vad som är rätt sak att göra kan detta enligt Kendrick (2011); Ozaralli (2003) skapa ett driv hos 

projektgruppen att tillsammans uppnå organisatoriska mål och på så vis skapa starka och 

motiverade team (Bass & Riggio, 2006).  
 

På en arbetsplats hjälper motivationen att hålla uppe drivkraften hos medarbetarna att arbeta 

mot mål (Cheng & Yeh, 2009). Det råder hos våra respondenter delade meningar om hur viktigt 

det är att organisatoriska mål och visioner förmedlas ut i hela organisationer. 

Byggprojektledarna är alla eniga om att de organisatoriska mål och visioner som finns i ett 

företag är viktiga och att de bör förmedlas ut till alla i organisationen. Två av byggarbetarna 

anser att det inte är viktigt att känna till de organisatoriska mål och visioner eftersom dessa 

enligt byggarbetarna inte påverkar deras arbetsprestationer. Däremot menar byggarbetarna att 

de mål som finns för de aktuella byggprojekten är viktiga eftersom dessa styr hur byggarbetarna 

ska utföra sitt arbete. Givet de resultat vår studie gett kan målen som ett projekt har enligt oss 

vara direkt kopplade till kvalité. Under ett byggprojekt finns det flera krav på vilken kvalité 

byggnaden ska ha, alltså byggnadens rätta kvalité. Tillgodoses alla kraven och därmed målen 
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för ett projekt menar vi likt våra respondenter att byggnaden uppnår det vi vill kalla för rätt 

kvalité. 

 

För att målen ska kunna uppnås håller vi med Ammenter & Dukerich (2002) och våra 

respondenter att projektledaren tydligt måste förmedla ut projektmålen till alla i gruppen så att 

alla jobbar mot samma mål. Av vad som visat sig i vår studie anser vi oss kunna tolka att det i 

byggbranschen främst är byggprojektmålen som är viktiga med avseende på byggarbetarnas 

arbetsprestationer. Förhoppningsvis är projektmålen förankrade i de organisatoriska målen och 

där av tolkar vi det som att projektmålen blir en del av dessa. Det är viktigt att projektledaren 

skapar tydliga projektmål som alla i gruppen förstår och kan arbeta efter. Om det uppnås menar 

Ammenter & Dukerich (2002); Berg & Karisen (2013) att projektgruppen kommer få ett 

överlägset bättre resultat jämfört med de projektgrupper som saknar tydliga projektmål. 

5.1.3 Intellektuell stimulans 

 
Den intellektuella stimulansen har i vår studie visat sig viktigt i byggbranschen. Avolio & Bass 

(2001) menar att den intellektuella stimulansen gör det möjligt för ledare att skapa en ökad 

stimulans till innovation och kreativitet samt uppmuntrar till en ökad delaktighet hos 

medarbetarna. Delaktighet kan enligt våra respondenter skapas genom att som ledare dela med 

sig av information om projektet samt att inkludera sina medarbetare i beslutsprocesser. En av 

byggprojektledarna menar att det inte går att låta alla medarbetare delta i alla beslut som ska 

fattas, men att det är viktigt att låta de medarbetare som berörs av besluten vara med när besluten 

fattas.  

 

Genom att öka känslan av delaktighet kan byggprojektledare enligt oss påverka byggarbetarnas 

arbetsprestationer positivt. Vi tolkar resultaten som om delaktigheten kan bidra till ökad 

motivation och ett ökat engagemang i projektgrupper. Enligt Avolio & Bass (2001) får 

medarbetarna en ökad känsla av delaktighet om de får vara med i olika typer av 

beslutsprocesser. Vi menar att delaktighet i sin tur också kan främja byggarbetarnas kreativitet 

eftersom de ges möjlighet till att påverka exempelvis de beslut som fattas. Givet de resultat vår 

studie gett menar vi att delaktighet och kreativitet har en stark koppling till motivation och 

byggarbetarnas arbetsprestationer. 

 

Om byggarbetarna uppmuntras till att delta i beslutsprocesser och att arbeta med frihet under 

ansvar kan de få användning för sin kreativitet. För att främja kreativiteten har 

byggprojektledarna olika metoder men gemensamt menar dem att de handlar om att utmana, 

ifrågasätta och bjuda in till eftertanke vilket gör att medarbetarna ibland måste ta egna beslut. 

Vi anser likt våra respondenter att det är bra om ledare kan delegera frihet under ansvar. 

Medarbetare kan stimuleras genom att ledaren ifrågasätter antaganden och uppmanar 

medarbetarna till att lösa olika situationer på nya sätt (Avolio & Bass, 2001; Bass & Riggio, 

2006; Pounder, 2003; Ozaralli, 2003).  

 

Det är enligt oss långt ifrån alla människor som känner ett behov av att få vara kreativ och vi 

menar att inte alla människor som blir motiverade av att få vara kreativ i sitt arbete. Precis som 

flera av våra respondenter menar också vi att det är viktigt att som ledare förstå hur det kan 

skilja sig från hur mycket medarbetare vill bli styrda i sitt arbete. Efter vad vi funnit genom vår 

studie tolkar vi det som att kreativitet är en viktig egenskap i byggbranschen. Människorna i 

branschen är ofta hårt styrda av föreskrifter, regler och ritningar som ska följas, men måste ändå 

dagligen hitta lösningar på problem som uppstår vilket enligt oss inte bara tyder på ett stort 

utrymme för kreativitet i branschen men också på ett stort behov av kreativiteten. Detta styrks 
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av Amin & Hassan (2010)  som beskriver hur tidigare studier har visat att det transformativa 

ledarskapet passar in i miljöer som just byggbranschen där fokus ligger på problemlösningar 

eftersom ledarskapet uppmuntrar medarbetarna att lösa och se problem på nya sätt.  

 

5.1.4 Individualiserad hänsyn 

 

Hos våra respondenter råder det delade meningar gällande hur feedback och coaching faktiskt 

sköts i byggföretagen. Den transformativa ledaren ska enligt Bass & Riggio, (2006); Kendrick, 

(2011) fungera som en coach för medarbetarna och på så vis kan ledaren ta särskild hänsyn till 

varje medarbetares individuella behov. Enligt de byggprojektledare som vi intervjuat hålls 

årligen medarbetarsamtal med de anställda. Från byggarbetarna råder det delade meningar 

gällande coachning och feedback från deras ledare. De är alla eniga om att det skulle vara bra 

att ha medarbetarsamtal, men att detta inte sköts som det borde.  

 

Oavsett om medarbetarsamtalen fungerar eller inte, är samtliga respondenter eniga om att 

feedback har en positiv effekt på byggarbetarnas arbetsprestationer. Byggprojektledarna menar 

att feedback bör vara en del i det dagliga arbetet på byggarbetsplatser för att byggarbetarna ska 

kunna ventilera hur det upplever att arbetet går samtidigt som byggprojektledaren kan ta upp 

viktig information om projektet. Vi tolkar det som att byggprojektledaren, genom att ge 

byggarbetarna feedback också kan se till individernas enskilda behov. Samtliga respondenter 

är överens om att det är viktigt att en ledare kan se sina medarbetare som enskilda individer och 

visa hänsyn eftersom detta leder till ett ökat förtroende för ledaren. Typiskt för det 

transformativa ledarskapet är att ledare ser sina medarbetare som individer som får ta eget 

ansvar anpassat efter just dem (Bass & Riggio, 2006). Som vi tidigare nämnt är vi precis som 

våra samtliga respondenter eniga om hur viktigt det är att ledaren kan anpassa 

ansvarsfördelningen efter vad gruppen och dess medlemmar klarar av.  

 

Birasnay (2014) menar att medarbetarna genom ledarskapet kan coachas i sitt arbete och som 

resultat av det uppmärksammas medarbetarna mer till att säkerställa kvalitén på produkterna. 

Enligt oss kan medarbetarsamtal också ha en positiv effekt på byggarbetarnas arbetsprestationer 

men vi menar att dessa samtal först och främst kan bidra till en ökad trivsel på arbetsplatsen, 

vilket i sin tur kan påverka motivationen och således indirekt påverka arbetsprestationer. För 

att byggprojektledare ska kunna påverka arbetsprestationerna i aktuella byggprojekt menar vi 

att daglig feedback till byggarbetarna är avgörande. Det är vid den dagliga feedbacken som 

byggprojektledaren kan uppmuntra byggarbetarna till att säkerställa kvalitén på 

nybyggnationen. Inom det transformativa ledarskapet läggs det enligt den forskning vi tagit del 

av vikt på att ledaren delegerar ut uppgifter som medarbetarna själva får genomföra och sedan 

få feedback på (Ozaralli, 2003; Pounder, 2003). 

 

Samtliga byggarbetare menar dessutom att det är viktigt att kunna få feedback på sitt utförda 

arbete, men att detta enligt byggarbetarna tyvärr inte sköts i alla företag. Vi tolkar det som att 

företag som läger resurser på feedback i det dagliga arbetet skulle kunna säkerställa kvalitén på 

nybyggnationen då detta uppmuntrar medarbetarna till att vilja prestera. Feedback i det dagliga 

arbetet menar vi kunna bidra till att företag kan förbygga brister i kvalitén. 

5.2 Kvalité i byggbranschen 
 

Enligt våra respondenter innebär hög kvalité att lämna ifrån sig ett arbete som stämmer överens 

med den kvalité som beställaren efterfrågat, alltså om projektets krav och mål har uppfyllts. 
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Kvalité innebär också enligt El-Haram & Horner (2002); Sunding & Odenrick (2010) och våra 

respondenter ett väl utfört arbete eller någonting som består över tid och håller en viss standard. 

Vi anser att respondenternas svar delvis stämmer överens med [5]; Bergman & Klefsjö (2012) 

definition av kvalité. Detta eftersom våra respondenter anser att kvalité innebär att leverera rätt 

kvalité medan teorin säger att detta är det gamla sättet att se på kvalité. Teorin menar att kvalité 

idag ses som en produkts förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kunders behov och 

förväntningar. Byggprojektledarna menar att det endast ses som en bonus att leverera högre 

kvalité än det som anses vara rätt kvalité och det viktigaste är att aldrig leverera sämre kvalité 

än den som beställts. Givet våra resultat är det i byggbranschen viktigast att alltid leverera den 

kvalitén som föreskrivits och på så vis kunna lämna ifrån sig något att vara stolt över. 

Definitionen och innebörden av kvalité menar vi rimligtvis kunna se olika ut i olika branscher. 

 

Vi anser att våra respondenter tydligt visat att de känner till den betydelse som kvalité har för 

en hållbar utveckling samt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Enligt Said et al (2012); 

Bassioni et al (2005); Presley & Meade (2010) behöver byggföretag idag bli mer medvetna om 

hur deras produktval och byggmetoder kan ha långtgående ekonomiska, sociala och 

miljömässiga följder. De menar att byggbranschen måste ta hänsyn till begreppet hållbarhet för 

att främja en positiv utveckling. Ur byggföretagens perspektiv är de ekonomiska aspekterna 

såklart mycket viktiga och byggprojektledarna menar att det för dem och deras beställare är 

viktigt att kunna se till en byggnads livscykelkostnad vid projekteringen av ett byggprojekt och 

inte endast till kostnaderna här och nu. 

  

Enligt Poksinska et al (2010) är de ekonomiska aspekterna de viktigaste drivkrafterna för 

kvalitetsförbättringsarbete inom den svenska byggindustrin. Efter vad vi fått fram av vår 

empiriska data finns det enligt oss fler fördelar förutom de ekonomiska och de miljömässiga 

som ett hållbart byggande bär med sig. Vi menar att byggbranschen kan bidra till att minska 

den stora bostadsbristen i Sverige genom att bygga hus som är hållbara och som långsiktigt kan 

tillgodose behovet av bostäder [2]. Genom rätt kompetens, kloka materialval och byggtekniker 

går det enligt våra respondenter att bygga hus som klarar just detta. 

 

För att ett byggföretag ska kunna se långsiktigt med återkommande kunder och återkommande 

uppdrag är det enligt våra respondenter viktigt att företagen arbetar med kvalité. För 

byggföretag är det också viktigt att tillfredsställa sina kunders behov och förväntningar för att 

behålla ett gott rykte inom branschen samt vinna marknadsandelar. Kvalitetsarbete är viktigt då 

det skapar andra fördelar för företag menar Bergman & Klefsjö (2012); Kanji & Wong (2008). 

Dessa fördelar visar sig i from av starka relationer mellan företagen och deras kunder samt 

leverantörer men också konkurrensfördelar så som lägre interna kostnader och ökad 

produktivitet.  

 

Kvalité är i allra högsta grad också viktigt ur ett samhällsperspektiv menar en av 

byggprojektledarna. Begreppet kvalité ska enligt byggprojektledaren vara något bestående och 

byggföretag ska idag eftersträva att bygga hus som ska bestå över tid. Vi anser att hållbara hus 

som håller rätt kvalité är viktigt för beställarna eftersom det ligger i deras intresse att kunna 

förvalta ett hus i många år framöver utan att nödvändigtvis behöva lägga ner resurser på 

underhåll och renoveringar de första åren. Ibland kan det dock vara svårt att applicera ett 

kvalitetstänk och enligt Hensler & Klefsjö (2004) finns det olika skäl till varför det kan vara 

svårt för branscher att applicera kvalitetstänkandet i sina verksamheter. De menar att befintliga 

attityder och beteenden som florerar i byggbranschen kan anses vara konservativa och göra att 

kvalitetstänket blir svårt att applicera vilket i sin tur bidrar till brister i kvalitén.  
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De teorier som påstår att kvalitetstänket på grund av befintliga attityder och beteenden skulle 

vara svårt att applicera i byggbranschen stämmer enligt vår tolkning inte överens med 

verkligheten. Vi anser det vara förutfattade meningar eftersom vår empiri tillexempel visat att 

kvalitetsmedvetenheten ofta faller sig naturligt eftersom det finns en medvetenhet om att ett 

slarvigt utfört arbete måste göras om vid ett senare tillfälle. Kvalitetsmedvetenheten finns också 

eftersom kraven som ställs på kvalitén från beställarna ständigt blir allt högre samt att företag 

vill hålla ett gott rykte enligt en av byggprojektledarna. Det går helt enkelt inte att utesluta 

kvalitetsmedvetenhet inom branschen. Däremot kan det finnas andra skäl än de som Hensler & 

Klevsjö (2004) menar bidrar till att det är svårt att applicera kvalitetstänkandet.  

 

Enligt en byggprojektledare kan vara svårt att applicera eftersom alla byggprojekt är unika, 

vilket innebär att det kan vara svårt att finna objekt att jämföra med och på så vis kan det vara 

svårt att säkerställa kvalitén. Enligt en av byggprojektledarna kan kvalitetstänket vara svårt att 

applicera för att det innebär extraarbete som tar viktigt tid från andra arbetsuppgifter. 

Byggarbetarna menar också det pressade tidsschemana som råder vid byggprojekt är något som 

också bidrar till att kvalitetstänkandet blir försvårat. Resultatet av vår studie visar alltså att det 

finns ett naturligt kvalitetstänk i branschen men att det istället finns faktorer som ibland kan 

försvåra kvalitetsarbetet för byggföretagen. Vi menar att en utav byggprojektledarnas många 

uppgifter bör vara att få medarbetarna att förstå vikten av att ständigt arbeta efter att uppnå rätt 

kvalité. 

 

Våra respondenter menar att alla i projektet bidrar till det slutliga resultatet och det är därför 

viktigt att alla i en projektgrupp vill stäva efter att tillgodose rätt kvalité, samt att 

byggprojektledaren kan lita på att alla gör sitt jobb. Enligt Larsson (1995); Ammenter & 

Dukerich (2002); Nixon et al (2012) är det projektledaren som bär huvudansvaret för resultatet 

på den slutliga produkten genom att ställa krav på sig själv och sina medarbetare. Att 

projektledaren har en stor betydelse för kvalitén är en tolkning som också vi gör, men vi anser 

inte att ledaren bär allt ansvar, däremot kan vi se situationer där projektledaren kan påverka 

kvalitén. Projektledaren kan enligt byggarbetarna påverka deras arbetsprestationer som i sin tur 

påverkar kvalitén genom bland annat deras planering. De menar att de gånger det uppstått 

brister i kvalitén har detta ibland berott på snäva tidsplaner. De snäva tidsplanerna gör att 

byggarbetarna kan bli stressade och göra ett slarvigt genomförande av deras arbetsuppgifter. 

Slarvet visar sig sen i kvalitén i av slutliga resultatet.  

 

Enligt byggarbetarna kan byggprojektledarna även påverka deras arbetsprestationer genom den 

information som de delar med sig utav. Byggarbetarna menar att det kan uppstå brister i kvalitén 

då projektledarna inte delger tillräckligt med information till byggarbetarna, eller att 

informationen genom bristande kommunikation inte når ut till alla och detta påverkar deras 

arbetsprestationer negativt. På samma sätt som bristande kommunikation eller snäva tidsplaner 

kan påverka kvalitén negativt menar vi att tydlig kommunikation och generösare tidsplaner kan 

påverka kvalitén positivt.  

 

För att undvika birister i kvalitén behövs det kompetens, motivation, engagemang och 

kommunikation (Yee & Nur, 2012). Alla dessa faktorer är något som vi diskuterat tidigare och 

enligt projektledarna finns det inga brister som är mer vanligt förekommande än några andra. 

Däremot menar respondenterna att de gånger de uppstår brister i kvalitén beror detta oftast på 

bristande planeringsarbete, bristande kommunikation eller snäva tidsplaner som i sin tur kan 

bidra till stress. Enligt Oke (2013) har stress en negativ påverkan på kvalité och detta beror 

rimligtvis på det som byggarbetarna beskriver om att stressen ibland gör att de slarvar igenom 

arbetsuppgifter för att hinna klart. Trots att många projektledare ser tid som pengar och därför 



 
44 

pressar byggprojektens tidsplaner menar byggarbetarna att det många gånger borde varit 

billigare att istället budgetera för mer tid. De resurser som ibland måste läggas ner för att åtgärda 

fel i efterhand skulle minimeras om resurser istället hade lagts på en rimlig byggtid. Det är inte 

kvalitén i sig som kostar pengar utan Hensler & Klefsjö (2012) menar att det i synnerhet är brist 

på kvalité som är kostsamt för företag. Våra respondenter menar också att det är brist på kvalité 

som är dyrt. 

 

För att genomföra ett lyckat projekt som innebär att rätt kvalité tillgodoses är det enligt Yee & 

Nur (2012) och våra respondenter viktigt att det finns rätt kompetens, att alla tar sitt ansvar, 

samarbetar, är engagerade och att kommunikationen är tydlig. Vi menar att alla bär ett eget 

ansvar för att uppnå ett lyckat projekt men vi anser att projektledaren bär det större ansvaret. 

Detta eftersom byggprojektledaren ska vägleda och se till att byggarbetarna är motiverade i sitt 

arbete, de ska tydligt kommunicera ut mål och visioner till alla och dem har även ett ansvar att 

se till att byggarbetarna har tillgång till rätt material, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. 
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5.3  Ramverk 
 

Nedan presenteras vårt egenkonstruerade ramverk som sammanfattar den analys vi gjort mellan 

vår teori och empiri. Ramverket har sina grundtankar från vår teoretiska analysmodell som vi 

haft i åtanke under vårt analysarbete se Figur 2.5.  

 

Den teoretiska analysmodellen visar: transformativt ledarskap  motivation  

arbetsprestationer  kvalitén på den slutliga produkten. Vårt ramverk är uppbyggt med samma 

grundtankar som vår analysmodell men är utvecklad utefter det vi funnit under vårt 

analysarbete. Det vi vill visa med vårt ramverk är hur byggprojektledarens transformativa 

beteenden kan ha både positiva och negativa effekter på byggarbetarna. Dessa effekter påverkar 

byggarbetarnas motivation både positivt och negativt och påverkar i sin tur byggarbetarnas 

arbetsprestationer som slutligen påverkar kvalitén på den slutliga produkten. Det vi funnit är 

transformativa beteenden hos byggprojektledarna under respektive kategori inom det 

transformativa ledarskapet. De beteenden vi funnit påverkar enligt oss kvalitén på den slutliga 

produkten genom de steg vi illustrerar i ramverket nedan. Hur respektive kategori i det 

transformativa ledarskapet påverkar kvalitén på den slutliga produkten kommer vi presentera i 

vår slutsats.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3: Ramverk kring betydelsen av byggprojektledarens transformativa ledarskap för 

kvalitén (Egenkonstruerad). 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel, som är uppsatsen sista kommer vi presentera våra slutsatser och de resultat vi 

kommit fram till. Vi kommer presentera detta genom att besvara vår problemformulering som 

studien är uppbyggd kring. Vad vi kommit fram till i varje kategori av det transformativa 

ledarskapet bryts ner och sammanfattas i varsin figur. Kapitlet avslutas med implikationer samt 

förslag på framtida forskning. 
 

6.1 Resultat och slutsats 
 

Syftet med vår uppsats har varit att skapa ramverk kring betydelsen av byggprojektledares 

transformativa ledarskap för kvalitén i avseende på byggarbetarnas arbetsprestationer i 

samband med nybyggnation. Detta ramverk utvecklas för att skapa ökad förståelse för 

byggprojektledarens roll och där med få en ökad kunskap om projektledarens eventuella 

betydelse för kvalitén på den slutliga produkten. I vår studie har vi för avsikt att besvara 

frågeställningen:  
 

Vilken betydelse har byggprojektledarens transformativa ledarskap på byggarbetarnas 

arbetsprestationer och därmed kvalitén i samband med nybyggnation? 
 

För att vi ska kunna dra någon slutsats om det transformativa ledarskapets betydelse för kvalitén 

måste vi först och främst föra en diskussion huruvida våra byggprojektledare är transformativa 

eller inte. Vi menar att vi efter våra utförda intervjuer kan konstatera att de byggprojektledare 

som deltagit i vår studie har uppvisat flera av de beteenden som enligt våra teorier är typiska 

för transformativa ledare. Vi har genom våra teorier och vårt empiriska material fått en ökad 

förståelse för den svåra roll som byggprojektledarna har eftersom dem ska leda grupper med 

ständigt nya förutsättningar. Tack vare vår analys kan vi se att byggprojektledare kan ha en 

betydelse på byggarbetarnas arbetsprestationer i flera avseenden och byggarbetarnas 

arbetsprestationer är det som i slutändan påverkar kvalitén på den slutliga produkten. Vi har 

funnit att flera av de beteenden som är typiska för det transformativa ledarskapet också är 

viktiga enligt både byggprojektledarna och byggarbetarna. Dessa beteenden kan ha stor 

betydelse för kvalitén på nybyggnation och kan påverka kvalitén både positivt och negativt.   

 

Vi har kunnat konstatera att transformativa byggprojektledare genom det idealiserade 

inflytandet kan påverka byggarbetares arbetsprestationer både positivt och negativt genom att 

agera föredömligt. Genom att vara kompetent och föregå med gott exempel kan 

byggprojektledaren vara någon som byggarbetarna kan se upp till och känna förtroende för. 

Förtroendet påverkar i sin tur motivationen och arbetsprestationerna hos byggarbetarbetarna 

och således också kvalitén på nybyggnationen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1.1: Det idealiserade inflytandets betydelse för arbetsprestationer och kvalité (Egenkonstruerad). 
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två beteenden kan påverka hur vida byggarbetarna kan arbeta målinriktat och veta vad som är 

rätt sak att göra. När byggarbetarna kan förstår meningen med det arbete som de utför kan dem 

också känna sig motiverade att arbeta för att nå de utsatta projektmålen och detta påverkar deras 

arbetsprestationer positivt. Tvärtom kan brist på engagemang och tydlighet påverka 

arbetsprestationerna negativt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1.2: Den inspirerande motivationens betydelse för arbetsprestationer och kvalité (Egenkonstruerad). 

 

För att en byggprojektledare ska kunna tillgodose den intellektuella stimulansen hos 

byggarbetarna har det i vår studie visat sig vara viktigt hur projektledaren fördelar ansvar i 

projektet. Genom att delegera ut frihet under ansvar samt att låta byggarbetarna delta i 

beslutsprocesser kan byggprojektledarna främja delaktigheten och kreativiteten hos 

byggarbetarna. Delaktighet och kreativitet kan i allra högsta grad påverka byggarbetarnas 

motivation och deras arbetsprestationer och således också kvalitén på den slutliga 

byggnationen. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 6.1.3: Den intellektuella stimulansens betydelse för arbetsprestationer och kvalité (Egenkonstruerad). 

 

Vi kan konstatera att transformativa byggprojektledare genom att visa individualiserad hänsyn 

också kan vinna förtroende och öka motivationen hos byggarbetarna. Genom att ge 

byggarbetarna feedback på deras utförda arbete kan projektledarna motivera byggarbetarna. Det 

har också visat sig att projektledare som är lyhörda och visar hänsyn också kan öka förtroendet 

hos byggarbetarna. Detta kan således påverka byggarbetarnas motivation, deras 

arbetsprestationer och slutligen också kvalitén på den slutliga byggnationen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 6.1.4: Den individualiserade hänsynens betydelse för arbetsprestationer och kvalité (Egenkonstruerad). 
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Inspirerande 

motivation 

Tydlighet 

Engagemang 

(Byggprojektledare) 

+/- Motivation 

(Byggarbetare) 

Intellektuell 

stimulans 

Ansvarsfördelning 

(Byggprojektledare) 

Individualiserad 

hänsyn 

Feedback 

Lyhörd 

Hänsynstagande 

(Byggprojektledare) 

+/- 

Arbetsprestation 

(Byggarbetare) 

Kvalité på 

slutlig produkt 

Kvalité på 

slutlig produkt 

Kvalité på 

slutlig produkt 

+/- 

Arbetsprestation 

(Byggarbetare) 

+/- 

Arbetsprestation 

(Byggarbetare) 

+/- 

Målinriktning 

Motivation 

(Byggarbetare) 

 

+/- Kreativitet 

Delaktighet 

(Byggarbetare) 

 

+/- Förtroende 

Motivation 

(Byggarbetare) 

 

+/- Motivation 

(Byggarbetare) 

+/- Motivation 

(Byggarbetare) 



 
48 

Den transformativa ledarens beteenden påverkar byggarbetarnas arbetsprestationer och således 

också kvalitén i samband med nybyggnation. Att eftersträva hög kvalité och ett hållbart 

bostadsbyggande har vi kommit fram till vara viktigt för att på lång sikt kunna tillgodose det 

stora bostadsbehov som finns i Sverige. Att bygga hållbart och att arbeta kvalitetsmedvetet är 

också något som är viktigt ur byggföretagens synvinkel. Vi vet att kvalitetsarbete är viktigt för 

att företag ska få konkurrensfördelar, ekonomiska fördelar och nöjda kunder, men också för att 

bland annat kunna bidra med fler nya jobb.  

 

6.2 Studiens begränsningar 
 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till det transformativa ledarskapet.  Eftersom ledarskap 

är ett så brett begrepp och eftersom det finns många olika ledarskapsstilar är det orimligt att tro 

att det transformativa ledarskapet är det enda ledarskapet som går att applicera på 

byggbranschen.  Vår avgränsning kan ha lett till att vi missat viktig information eftersom vi valt 

att ställa våra intervjufrågor utifrån just det transformativa ledarskapets perspektiv. 

 

Vårt val av att avgränsa oss till de två yrkesgrupper som vi gjort kan också påverkat vårt resultat. 

Det är möjligt att det i byggbranschen finns andra yrkesgrupper som kunnat ge oss annan 

information om det fenomen som vi undersökt. Vi har under tiden för studien förstått det inte 

allt är byggprojektledaren som är den som står byggarbetarna närmast och således inte den som 

byggarbetarna ser som sin ledare. Vi har i vår studie syftat till byggprojektledarnas ledarskap 

men vi kan inte bortse från det faktum att missuppfattningar uppstått. 

6.3 Implikationer  
 
Ifrån tidigare studier vet vi att ledarskap påverkar motivation som i sin tur påverkar prestationer. 

Vi har funnit forskning som tillsammans kunnat visa en koppling mellan ledarskap och kvalité, 

men fann ingen forskning som visar vilken betydelse den transformativa ledaren kan ha för 

kvalitén i vår kontext. Kunskapsluckan som vi således har fyllt är just betydelsen som den 

transformativa byggprojektledarens ledarskap har på byggarbetarnas arbetsprestationer och där 

med kvalitén i samband med nybyggnation.  

Vår forskning är viktig främst ur byggprojektledares perspektiv eftersom de genom vår studie 

kan öka sin förståelse för hur de med sina transformativa beteenden kan påverka byggarbetarnas 

arbetsprestationer och således också kvalitén. Vår studie kan också vara viktig för byggarbetare, 

för att dem ska ha en förståelse för hur deras projektledare kan påverka hur de presterar i sitt 

arbete samt att öka medvetenheten för hur byggarbetarna kan hjälpa till att säkerställa rätt 

kvalité. Att känna till vad som kan bidra till att projekt uppnår rätt kvalité bör enligt oss ligga i 

hela byggbranschens intresse. Där med menar vi att vår studie också kan vara intressant för 

tillexempel byggföretag, konsulter och projektledarutbildningar.  

6.4 Förslag till framtida forskning 
 

Under arbetet med vår studie har det visat sig hur människorna i den komplicerade 

byggbranschen ständig arbetar under tidspress. Tidspressen har visat sig leda till stress och bidra 

till att det slarvas i branschen vilket i sin tur kan bidra till höga kostnader för byggföretagen. Vi 

anser det rimligt att anta att människor påverkas av att arbeta under tidspress. Därför har vi som 

förslag att i framtida forskning studera hur olika ledare påverkas av tidspress med avseende på 

det ledarskap som de utför. Det skulle enligt oss vara intressant att närmare studera hur en 
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ledarens ledarskap påverkas och eventuellt ändras då ledaren ständigt arbetar under tidspress 

och då även i andra branscher är just byggbranschen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide – Byggprojektledare 

 
Intervjun sker anonymt 

Det finns möjlighet att ta del av uppsatsen i efterhand 
Är det okej att spela in intervjun? 

 
De frågor som vi ställer avser endast tidigare erfarenheter vid nybyggnation av 

flerbostadshus, då det är detta vi undersöker. 
 

I vår studie avser vi kvalitén på den slutliga produkten, alltså det nybyggda huset. 
 

Inledande frågor 

 

1. Berätta kort om er organisation? 

2. Hur länge har du arbetat i företaget? 

3. Vad har du för huvudsakliga sysslor? 

4. Vad har du för utbildning? Och vad har du för tidigare erfarenheter? 

 

Ledarskap 

 

5. Beskriv vad ledarskap innebär för dig? 

6. Vilka egenskaper anser du att en bra ledare bör ha och varför? 

7. Hur anser du att ledarskap i projekt skiljer sig från ledarskap i allmänhet? 

 

Transformativt ledarskap 

 

Idealiserat inflytande 

 

8. Beskriv hur du anser att ditt ledarskap kan påverka dina medarbetares 

arbetsprestationer? 

9. Anser du det viktigt att vara en förebild för dina medarbetare? Varför/varför inte? 

10. Vad gör du för att vara en bra förebild för dina medarbetare? 

11. Hur gör du för att få dina medarbetare att känna förtroende gentemot dig? 

 

Inspirerande motivation 

 

12. Beskriv hur du gör för att motivera dina medarbetare? 

13. Beskriv varför du tycker att det är viktigt att dina medarbetare är motiverade? 

14. Beskriv hur du anser att motivation kan påverka arbetsprestation hos dina 

medarbetare? 

15. Anser du det viktigt att som ledare kunna förmedla organisatoriska mål och visioner 

till medarbetarna? Varför/varför inte? 

 

Intellektuell stimulans 

 

16. Beskriv vad du som ledare gör för att skapa delaktighet bland medarbetarna i ett 

projekt? 

17. Anser du att det är viktigt att inkludera medarbetarna i beslutsprocesser? Varför/varför 

inte? 
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18. Anser du att det finns utrymme för kreativitet i byggbranschen? 

19. Vad gör du för att främja kreativiteten hos dina medarbetare? 

 

Individualiserad hänsyn 

 

20. Beskriv hur du som ledare tar hänsyn till dina medarbetares enskilda behov? 

21. Anser du det viktigt att se till varje enskild individs behov? Varför/varför inte? 

22. Arbetar du med att coacha dina medarbetare och i så fall hur? 

23. Hur arbetar du för att ge medarbetarna feedback? 

 

Kvalité i byggbranschen 

 

24. Beskriv vad du sätter i samband med kvalité? Vad innebär dålig/god kvalité för dig? 

25. På vilka sätt anser du att det är viktigt för byggföretag att arbeta med kvalité? 

26. Anser du att det är svårt att applicera kvalitetstänket i byggbranschen och i så fall 

varför? Och upplever du att det behövs en ökad medvetenhet om kvalité i branschen? 

27. Finns det några brister i kvalitén som du anser vara vanligt förekommande vid 

nybyggnation? Ex: Reklamationer eller under genomförandefasen? 

28. Varför tror du brister i kvalitén uppkommer? 

29. De gånger som det uppstått brister i kvalitén, anser du att du som ledare kunde gjort 

någonting annorlunda? Varför/varför inte? 

30. Vilka kostnader anser du vara vanligast i avseende på kvalité? De kostnader som 

innebär förebyggande åtgärder eller de kostnader som läggs på att åtgärda fel? 

31. Beskriv vilken betydelse som du anser att kommunikationen har för kvalitén? 

32. Vilken betydelse anser du att ledarskapet har på kvalitén?  

33. Vad anser du är de viktigaste delarna för att genomföra ett lyckat projekt? (Ett lyckat 

projekt = Hög kvalité) 

 

Avslutande 

 

34. Har du någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjuguide – Byggarbetare 
 

Intervjun sker anonymt 

Det finns möjlighet att ta del av uppsatsen i efterhand 
Är det okej att spela in intervjun? 

 
De frågor som vi ställer avser endast tidigare erfarenheter vid nybyggnation av 

flerbostadshus, då det är detta vi undersöker. 

 

I vår studie avser vi kvalitén på den slutliga produkten, alltså det nybyggda huset. 
 

Inledande frågor 

 

1. Berätta kort om er organisation? 

2. Hur länge har du arbetat i företaget? 

3. Vilka är dina huvudsakliga sysslor? 

4. Vad har du för utbildning? Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 

Ledarskap 

 

5. Beskriv vad ledarskap innebär för dig? 

6. Vilka egenskaper tycker du att en bra ledare ska ha? 

7. Hur anser du att ledarskap i projekt skiljer sig från ledarskap i allmänhet?  

 

Transformativt ledarskap 

 

Idealiserat inflytande 

 

8. Beskriv hur du anser att din ledares ledarskap kan påverka dina arbetsprestationer? 

9. Anser du det viktigt att kunna se ledaren som en förebild? Varför/varför inte? 

10. Vad anser du att din ledare gör för att vara en bra förebild för dig? 

11. Vad anser du att din ledare gör för att du ska känna förtroende för hen? 

 

Inspirerande motivation 
 

12. Hur anser du att din ledare påverkar din motivation? 

13. Beskriv varför du tycker det är viktigt att vara motiverad i ditt arbete? 

14. Beskriv hur du anser att motivation kan påverka dina arbetsprestationer? 

15. Anser du det viktigt att en ledare kan förmedla organisatoriska mål och visioner till 

dig? Varför/varför inte? 

 

Intellektuell stimulans 

 

16. Beskriv vad du anser att ledaren gör för att skapa delaktighet bland medarbetarna i ett 

projekt? 

17. Anser du det viktigt att blir inkluderad i olika beslutsprocesser i projekt? Varför/varför 

inte? 

18. Anser du att det finns utrymme för kreativitet i byggbranschen? 

19. Anser du att projektledaren främjar din kreativitet? 
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Individualiserad hänsyn 
 

20. Anser du det viktigt att ledaren ser till varje individs enskilda behov? Varför/varför 

inte? 

21. Beskriv vad du anser att din ledare gör för att ta hänsyn till dig och dina medarbetares 

enskilda behov? 

22. Hur arbetar projektledaren för att coacha dig? 

23. Hur anser du att projektledaren arbetar för att ge dig och dina medarbetare feedback i 

ert arbete? 

 

Kvalité i byggbranschen 

 

24. Beskriv vad du sätter i samband med kvalité? Vad innebär dålig/god kvalité för dig? 

25. På vilka sätt anser du att det är viktigt för byggföretag att arbeta med kvalité? 

26. Anser du att det är svårt att applicera kvalitetstänket i byggbranschen och i så fall 

varför? Och upplever du att det behövs en ökad medvetenhet om kvalité i branschen? 

27. Finns det några brister i kvalitén som du anser vara vanligt förekommande vid 

nybyggnation? Ex: Reklamationer eller under genomförandefasen? 

28. Varför tror du brister i kvalitén uppkommer? 

29. De gånger det uppstått brister i kvalitén, anser du att ledaren kunde gjort någonting 

annorlunda? Anser du att du själv kunde gjort någonting annorlunda? 

30. Vilka kostnader anser du vara vanligast i avseende på kvalité? De kostnader som 

innebär förebyggande åtgärder eller de kostnader som läggs på att åtgärda fel? 

31. Beskriv vilken betydelse som du anser att kommunikationen har för kvalitén? 

32. Vilken betydelse anser du att ledarskapet har på kvalitén?  

33. Vad anser du är de viktigaste delarna för att genomföra ett lyckat projekt? (Ett lyckat 

projekt = hög kvalité 

 

Avslutande 

 

34. Har du någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Mailförfrågan 
 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som läser tredje året på bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan 

i Halmstad och vill komma i kontakt med personer som kan tänka sig att medverka som 

intervjurespondenter. Tredje året på vår utbildning innefattar en kandidatuppsats i 

företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Eftersom det hos oss, genom 

vår utbildning har vuxit fram ett intresse för byggbranschen har vi valt att avgränsa oss till just 

denna bransch. 

Vi har tänkt undersöka följande: 

 

Vilken betydelse har ledarskapet hos byggprojektledare på kvalitén i samband med 

nybyggnation? 

 

Syftet med vår undersökning är att skapa begrepp för vilken betydelse ledarskap hos 

byggprojektledare har för kvalitén på nybyggnation av flerbostadshus. Vi syftar till att 

undersöka detta genom både byggprojektledarnas och byggarbetarnas perspektiv för att öka 

medvetenheten om ledarskapets betydelse för kvalité på nybyggnationen 

Vi vill genomföra personliga intervjuer med byggprojektledare för att se hur denne ser på 

betydelsen av sitt ledarskap och vi vill även intervjua byggarbetare för att kunna ta reda på hur 

dem ser på betydelsen av byggprojektledarens ledarskap. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer på flera olika byggföretag i Halland men vi vill understryka 

att vi inte kommer att jämföra Ert företag med något av de andra företagen. Vi har valt att skicka 

förfrågan till flera byggföretag eftersom vi anser att detta kommer öka trovärdigheten av 

undersökningens resultat. Vår studie kommer således endast att reflektera kring betydelsen som 

ledarskapet har på kvalitén på en slutlig produkt. 

 

Undersökningen kommer att ske anonymt och vi kommer att använda oss av fiktiva namn i 

uppsatsen. Efter mötet med Er finns möjlighet att få underlag kring vårt insamlade material från 

intervjun skickat till Er.  

 

Till intervjuerna skulle vi vilja komma i kontakt med minst en byggprojektledare och minst en 

byggarbetare som är verksamma i företaget och som har erfarenhet om nybyggnation av 

flerbostadshus, Vi skulle önska utföra en besöksintervju men om den möjligheten inte finns har 

vi möjlighet till både telefon- och mailintervju. Intervjun kommer ta max en timma. 

 

Vi ser gärna Ert företag i vår studie och ser fram emot ett eventuellt samarbete med Er. 

Har ni några frågor så hör gärna av Er till oss så berättar vi mer. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mathilda Lundgren   matlun12@student.hh.se   0738-163093 

Jessica Stenström   jesste12@student.hh.se   0733-305655 

 

 

mailto:matlun12@student.hh.se
mailto:jesste12@studen.hh.se
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Bilaga 4. Operationaliseringsschema 

Referenser Ämne Huvudbegrepp Delbegrepp Fråga nr: 

(Bilaga 1 

& 2) 

Eken et al, 2014; Prewitt et al, 2011; 

Robert, 2012; Yukl, 1988; 

Ledarskap 

Innebörd - 5  

Berg & Karisen, 2013; Eken et al, 

2014 
Egenskaper - 6  

Anantatmula, 2010; Clarke, 2009;  

Oke, 2013 

Skillnader i 

projekt/allmänhet 
- 7  

Amin et al, 2014;Bass & Riggio, 2006; 

Butler, 2005; Ozaralli, 2003; Pounder, 

2003; Yukl, 2010, 

Transformativt 

ledarskap 

Idealiserat 

inflytande 

Förebild, förtroende, 

respekterad, öppen & 

ärlig 

8-11  

Amin et al, 2014; Bass & Riggio, 

2006; Butler, 2005; Ejere, 2010; 

Kendrick, 2011; Ozaralli, 2006 

Inspirerande 

motivation 

Motivation, 

engagemang, mål & 

visioner, skapa starka 

grupper 

12-15  

Amin & Hassan, 2010; Avolio & Bass, 

2001; Bass & Riggio, 2006; Ozaralli, 

2003; Pounder, 2003 

Intellektuell 

stimulans 

Delaktighet, 

kreativitet, inkludera i 

beslutsprocesser 

16-19  

Bass & Riggio, 2006; Birasnay, 2014; 

Kendrick, 2011; Ozaralli, 2003; 

Pounder, 2003 

Individualiserad 

hänsyn 

Hänsynstagande, 

feedback, personliga 

relationer 

20-23  

[5]; Bergman & Klefsjö, 2012; Hensler 

& Klefsjö, 2004; Holt & Rowe, 2000 

Kvalité i 

byggbranschen 

Innebörd - 24  

Bergman & Klefsjö, 2012; Hensler & 

Klefsjö, 2004; Kanji & Wong, 2008  
Kvalitetsarbete - 25-26  

Arain, 2013; Sunding & Odenrick, 

2010; Soares, 2012;Yee & Nur, 2012 
Brister - 27-28  

Butler, 2005; Ejere, 2010 Prestationer - 29  

Bergman & Klefsjö, 2012 Kostnader - 30  

Yee & Nur (2012) Kommunikation - 31  

Arain, 2013; Masters & Frazier, 2007; 

Soares, 2012 
Ledarskap - 32 

Ammenter & Dukerich, 2002; Larsson, 

1995; Nixon et al2012; (Oke, 2013) Lyckat projekt - 33  

- 
Övrigt 

Bakgrund 

Organisation, 

huvudsakliga sysslor, 

tidigare erfarenheter 

1-4  

- Avslut - 34  

 


