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Abstract 

Today the construction industry is going through some major changes in several fields. The past 

decades development in technology and sustainability has been given larger focus and a desire to 

use this to improve and make the industry more efficient has developed. Another huge change has 

been recognized in the general culture in the industry. The industry has for a long time been tinged 

by male dominance and a “macho culture” which has gradually been changed. Former common 

occurrence of bribery is another aspect that the industry is currently trying to get rid of. To be able 

to successfully carry out these changes the role of the middle manager is important and within the 

construction industry this middle manager can be seen as the construction foreman.  

 

However, there has been few studies based on the role of the construction foreman. The purpose 

of this study is therefore to create a deeper understanding and knowledge about the role and what 

it involves. Above all, the writers are interested in understanding the role from the foreman's 

perspective. The study is therefore based on observations and interviews from six construction 

foremen at six different projects. 

 

The results from the study shows that the role of a construction foreman is more alike than first 

assumed. It includes a sample of similar tasks and there is a common pattern and structure that 

makes the role able to define. The main responsibility is to make sure that the construction runs 

smoothly which is done by leading the workers, collaborate with other parties within the 

organisation and handle problems that occur. More general, the role includes communication, 

motivation, planning and acting as a link between different levels in the organisation. The majority 

of the tasks is reactive, while the tasks that most of the foreman consider value creating is proactive. 

 

The biggest changes in the role that has been observed is connected to the leadership. The role 

has moved towards a softer more coaching form of leadership compared to the previous 

authoritarian. One of the biggest challenges within the role is to move it towards a more proactive 

approach instead of today's reactive approach and thus get an even better structure throughout 

the day. Future development of the role is therefore most likely about trying to steer the role in 

this direction, trying to impose a bit more structure. Another challenge is to learn to prioritize 

between different assignments. To find a good balance between outside and inside, between the 

management and the workers and between having full control and leaving some responsibility to 

others.  
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Sammanfattning 

Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik 

och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den 

med hjälp av digitalisering och ny teknik.  En annan förändringsprocess i byggbranschen som sker 

idag gäller den allmänna attityden och företagskulturen. Den starka machokulturen försöker 

successivt arbetas bort samt förekomsten av mutor. För att genomföra dessa förändringar på ett 

lyckat sätt spelar mellanchefer en betydande roll och en roll inom byggbranschen som kan liknas 

vid denna är arbetsledaren. 

 

Få studier har däremot gjorts angående arbetsledarrollen och dess innebörd. Denna studie syftar 

därför till att skapa en större förståelse och en fördjupad kunskap om arbetsledarrollen idag och 

vad den innebär. Framförallt vill författarna förstå rollen ur arbetsledarens perspektiv. Studien är 

därför baserad på observationer och intervjuer av sex arbetsledare. 

 

Resultatet av studien visar att arbetsledarrollen idag är mer lik än vad som tidigare upplevts och 

innefattar en mängd liknande uppgifter. Det finns en röd tråd med en liknande struktur där det 

huvudsakliga ansvarsområdet är att driva produktionen framåt, vilket görs genom att leda 

yrkesarbetarna, samverka med berörda parter samt hantera problem och hinder som uppstår. Mer 

generellt innefattar rollen kommunikation, motivation samt planering och är en länk mellan flera 

nivåer i en organisation och en nyckelroll i förändringsprocesser. Rollen innefattar idag en 

majoritet av reaktiva arbetsuppgifter. De uppgifter som flest anser värdeskapande är dock de 

proaktiva, där planering utmärker sig extra.  

 

Den största utvecklingen av rollen som observerats är inom ledarskapet, då rollen under senare tid 

gått mot ett mjukare, mer coachande ledarskap. En av de största framtida utmaningarna inom 

rollen är att förändra rollen och arbeta mer proaktivt istället för reaktivt, att få en bättre struktur 

på dagarna. Framtida utveckling inom rollen handlar därför till stor del om att försöka styra rollen 

mot en mer strukturanpassad roll än dagens situationsanpassade. En annan utmaning för 

arbetsledarna är att prioritera mellan sina arbetsuppgifter. Att hitta en bra balans och avvägning 

mellan ute och inne, mellan ledning och yrkesarbetare samt mellan att ha full kontroll och att våga 

lita på och släppa saker till andra yrkesgrupper i produktionen. 
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1. Introduktion 

Följande avsnitt syftar till att ge en inledning till studien i stort. Här presenteras studiens bakgrund, 

problemformulering, frågeställning, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik 

och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den 

med hjälp av digitalisering och ny teknik (Lee et al., 2016);(Shibeika & Harty, 2015). En annan 

förändringsprocess i byggbranschen som idag sker i Sverige gäller den allmänna attityden och 

företagskulturen. Den tidigare råa och mansdominerade machokulturen som speglat branschen 

under decennier försöker branschen nu arbeta bort och istället sträva mot en mer human och 

jämställd kultur med nolltolerans mot diskriminering där alla oavsett kön, hudfärg, ursprung eller 

sexuell läggning ska känna sig trygga och välkomna (Byggcheferna & Byggnads, 2018). Trots att 

branschen börjat utvecklas i rätt riktning återstår fortfarande en stor del av förändringsprocessen 

för att nå en helt jämställd bransch (Byggcheferna & Byggnads, 2018). Mutor är ytterligare en fråga 

som byggbranschen brottats mycket med de senaste åren och flera företag har också här infört 

nolltolerans mot alla former av mutor. Det handlar här om att verka mot korruption och mutor 

genom att ta avstånd från intressekonflikter, förskingring, utpressning, svågerpolitik med mera. 

Sådana typer av beteenden utsätter företag och individer för risker och är något som branschen 

haft stora problem med och nu på allvar börjat ta avstånd från (Rosenholm, 2017). 

 

För att åstadkomma en lyckad förändring inom en organisation spelar mellanchefen ofta en central 

roll (Balogun, 2003). Mellanchefen är ofta länken mellan olika nivåer i en organisation och den 

som därav sköter större delen av kommunikationen i en förändringsprocess mellan dessa nivåer. 

Det kan därför sägas att mellanchefen har möjlighet att påverka förändringsprocessen genom flera 

delar av företaget (Cepaite, 2008). Rollen är därav betydande för att få med hela organisationen i 

förändringsprocessen (Thomas & Linstead, 2002). Brister i kommunikationen mellan de olika 

nivåerna i organisationen kan leda till en mer tveksam inställning till förändringen och därigenom 

en mindre lyckad förändring (Cepaite, 2008). 

 

En roll i byggbranschen som kan liknas vid en mellanchefsroll är arbetsledaren. Detta eftersom 

rollen är länken mellan flera nivåer i en organisation, yrkesarbetarna och ledningen. Däremot har 

det idag inte gjorts särskilt många studier angående just arbetsledaren och dess roll i organisationen. 

Denna studie syftar därför till att konkretisera och skapa en större kunskap kring rollen, hur den 

ser ut idag, vad den innebär och vad arbetsledarna använder sin tid till. Detta kommer göras genom 

att studera arbetsledarrollen på ett stort svenskt entreprenadföretag. 

1.2 Problemformulering 

Fenomenet som behandlas genomgående i studien är arbetsledarrollen. Det saknas idag utförliga 

studier av vad rollen innebär, vilket skapar en viss okunskap kring om rollen idag används på ett 

lämpligt sätt och till rätt typ av uppgifter. Genom informella samtal med yrkesverksamma 
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arbetsledare har det också uppmärksammats att rollen är otydlig och svår att konkretisera. Flertalet 

av arbetsledarna har också påtalat att de upplever att en stor del av deras tid går åt till uppgifter 

som de själva inte upplever ger dem något värde. Det vill säga, icke värdeskapande arbetsuppgifter. 

 

Syftet med studien är därför att skapa en större förståelse och en fördjupad kunskap om 

arbetsledarrollen idag och vad den innebär. Framförallt syftar studien till att förstå rollen ur 

arbetsledarens perspektiv. Fokus ligger på att ta reda på vad rollen innebär, vilka uppgifter som 

hanteras inom rollen, vad arbetsledarnas tid används till och om de själva upplever att de nyttjar 

sin tid på bästa sätt. Dels för att arbetsledarna ska få en bättre bild av sin roll, sina dagar och sina 

arbetsuppgifter. Dels för att ur ett större sammanhang förstå rollens plats i en organisation. Studien 

är också ett steg i ledet för att förstå hur arbetsledarrollen kan användas i förändringsarbete i stora 

entreprenadföretag. 

1.2.1 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen har följande frågeställningar utformats för att studera det aktuella 

ämnet. Frågeställningen består av en övergripande fråga samt tre delfrågor enligt följande:  

 

- Vad innebär arbetsledarrollen idag? 

- Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom rollen? 

- Vilka arbetsuppgifter upplever arbetsledarna som värdeskapande? 

- Vad upplever arbetsledarna som de största utmaningarna? 

1.3 Avgränsning 

I denna studie har författarna gjort både medvetna och omedvetna avgränsningar. Först och främst 

har studien i och med att det skrivits i samarbete med ett stort entreprenadföretag, avgränsats 

redan här, då skuggningar och intervjuer endast hämtats från detta företag. Entreprenadföretaget 

är ett av det största i branschen och studien har därför avgränsats till att rikta in sig på stora 

entreprenadföretag.  

 

Medvetna avgränsningar som gjorts i studien rör begreppen motivation och kommunikation. I 

begreppen finns många olika teorier som inte berörts, då författarna ansett att de inte är relevanta 

för studien. Även i begreppet värde har studien avgränsats då det ej berört det ekonomiska värdet 

i ett företag eller lönsamhet, utan studien har berört värdeskapande arbete ur arbetsledarens 

perspektiv. 

 

En omedveten avgränsning som har visat sig under studiens gång är de inriktningar som tas upp i 

teorin och empirin. Dessa är baserade på det som observerats under skuggningar och det som 

nämnts under intervjuer. Författarna har då valt att beröra de ämnen och inriktningar som de 

intervjuade tar upp, vilket har gjort att fokus har hamnat på arbetsledarna och deras relation till 

yrkesarbetarna. 
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1.4 Disposition 

Dispositionen i studien följer ett naturligt flöde enligt Figur 1 nedan och grundar sig i hur ett 

akademiskt arbete ska disponeras. I början av varje avsnitt ges en beskrivning av avsnittet och dess 

innehåll. 

 

  

1. Introduktion 2. Metod 3. Teori 4. Empiri 5. Analys 6. Diskussion
7. Slutsats & 

rekommendationer

Figur 1. Disposition av examensarbetet 
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2. Metod 

Följande avsnitt syftar till att ge en inblick i studiens upplägg och tillvägagångssätt. Nedan beskrivs val av 

forskningsmetodik, fallstudiens teori- och litteraturstudie samt empirins utförande i korthet. 

2.1 Undersökningsmetod 

Med utgångspunkt i problemformuleringen kan flera olika upplägg för undersökningen väljas. I 

denna studie har författarna valt att använda en fallstudie som undersökningsmetod. Då 

problemformuleringen syftar till att undersöka och förstå arbetsledarrollen idag på ett specifikt 

entreprenadföretag ansågs denna metod som mest lämpad. En fallstudie är en mer djupgående 

metod där ett eller flera fall studeras (Höst et al., 2006). Målet är att försöka få ett så heltäckande 

och djupgående underlag av det studerade fallet som möjligt med minsta möjliga påverkan varför 

flera olika val av datainsamling ofta används, både intervjuer, observationer och enkäter. Metoden 

är framförallt lämplig vid studier av processer och förändringar (Pavel & Davidson, 2011). 

2.2 Teori och Litteratur 

Litteraturstudien kommer utgöra grunden i den teori och ämnesfördjupning som krävs för att 

genomföra fallstudien. Litteraturstudien är framförallt nödvändig för att kunna göra analyser och 

dra paralleller mellan empiri och teori (Höst et al., 2006). För att få en så stabil grund som möjligt 

har författarna därför valt att börja söka information brett, både inom ämnet i sig samt närliggande 

områden. Nyckelord som sökts på är mellanchef, arbetsledare, kommunikation, motivation, förändring, 

värdeskapande, organisation, projektbaserade organisationer. Sökningar har huvudsakligen skett via Google 

Scholar samt KTHB. Främst har information sökts i artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

samt i böcker och rapporter. För att få en större förståelse för branschen i Sverige har information 

också hämtats från branschspecifika tidskrifter och publikationer. Därefter har relevanta områden 

som tagits upp i samband med insamlandet av empirin valts ut för en mer djupgående förståelse.  

 

2.3 Empiri 

2.3.1 Förförståelse 

För att få en bättre grund till studien och en förförståelse till det valda ämnet har en kortare 

sammanställning gjorts av synen på arbetsledarrollen hos de tre största entreprenadföretagen i 

Sverige. Information till sammanställningen har samlats in från rollbeskrivningar hämtade från 

företagens intranät samt platsannonser gällande arbetsledarrollen hos respektive företag. Detta för 

att skapa en bild av hur företagen idag ser på rollen och vad de förväntar sig av den. För att få en 

förförståelse till synen på arbetsledarrollen samt om det finns tankar och strategier kring hur 

företaget där studien utförts arbetar med utvecklingen av rollen har en intervju gjorts med en chef 

inom avdelningen operationell effektivitet. 
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2.3.2 Observationer 

I denna studie har en stor del av empirin samlats in genom observationer. Observationer används 

för att undersöka om människor verkligen gör det de tror sig göra eller beter sig på det sätt de tror 

att de gör (Bell, 2006). Eftersom en del av studien går ut på att just undersöka vad arbetsledare gör 

under en arbetsdag anses denna metod väl lämpad. I Tabell 1 visas hur många arbetsledare som 

intervjuats, deras erfarenhet i yrket, hur många dagar de observerats samt hur långa 

uppföljningsintervjuer som hållits med vardera arbetsledare.  

2.3.2.1 Skuggning 

Observationer kan, likt intervjuer, delas in i flera varianter. Den typ av observation som 

genomförts i denna studie är skuggning. Skuggning innebär att forskaren följer en person eller 

grupp under en viss tid (Czarniawska, 2007). Tanken är att observatören ska följa subjektet under 

hela arbetsdagen, från början till slut vilket innebär att observatören är med både under alla olika 

arbetsmoment, möten och liknande, men också under fikapauser och mer informella möten. 

Under skuggningen kan observatören ställa frågor till subjektet för ökad förståelse. Skuggningen 

dokumenteras i första hand genom anteckningar men samtal kan också komma att spelas in 

(McDonald, 2005). 

 

Fördelen med skuggning gentemot andra typer av observationer är att en stor mängd empiri kan 

samlas in men med mindre påverkan och tolkning av observatören och subjektet än om det utförs 

en serie av intervjuer istället (McDonald, 2005). En annan fördel med skuggning gentemot 

intervjuer är att det genom skuggning går att se helheten då ingenting tas ur dess sammanhang, 

vilket medför att det kan bli påverkat av andra saker som händer runt omkring (McDonald, 2005). 

 

Ett stort problem med skuggning är dock den stora mängd empiri som fås då skuggningar utförs 

och som sedan måste sållas och sorteras (McDonald, 2005). Hawthorn-effekten är ett annat 

problem som kan uppstå. Några sätt att minska denna effekt är att fråga de som skuggats huruvida 

dagen har varit en “normal” arbetsdag, samt att gå igenom empirin tillsammans med den skuggade 

(McDonald, 2005). 

 

Empirin i denna uppsats har i mångt och mycket baserats på just skuggningar. Totalt har sex 

stycken arbetsledare från samma entreprenadföretag under tre dagar vardera skuggats. Under 

skuggningarna har arbetsledarna följts observant under hela arbetsdagen och allt som observerats 

har kontinuerligt antecknats. En viktig sak att påpeka är att författarna har kunnat ställa frågor 

kontinuerligt till de skuggade, de har således inte tyst följt efter. Fokus under skuggningarna har 

framförallt varit att observera vad arbetsledarna gjort, vilka arbetsuppgifter de har utfört och vad 

de lagt sin arbetstid på. Det har också observerats hur arbetsledarna lägger upp sina dagar, finns 

det rutiner och strukturer som följs eller skiljer sig dagarna avsevärt? Vilka väljer de att prata och 

diskutera med? Hur ser kommunikationen och besluten ut? Vilken roll har arbetsledarna i 

organisationen? 

 

Under skuggningarna har författarna varit klädda i de kläder som av säkerhetsskäl krävts på 

arbetsplatsen vilket har gjort att författarna passat in med resterande. Författarna har dock stuckit 

ut dels då författarna antecknat vad som hänt hela dagen och dels då författarna har burit röda 
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besöks- och praktikanthjälmar vilket ytterligare blivit utmärkande. Byggbranschen är däremot en 

bransch där det ständigt kommer in ny personal i form av underentreprenörer och 

sidoentreprenörer vilket författarna tror varit positivt för studiens del då medarbetare i branschen 

är vana att det dyker upp nya personer.  

 

Sex arbetsledare har ansetts ge en tillräckligt god spridning för att få en mer övergripande 

uppfattning av rollen hos det specifika företaget. Arbetsledarna jobbar också inom två olika 

inriktningar, hälften inom hus och hälften inom anläggning, vilket ytterligare ökar 

generaliserbarheten av rollen inom företaget. Att skugga varje person i tre dagar har också ansetts 

vara tillräckligt för denna fallstudie för att få en allmän bild av en arbetsdag. 

 

Anteckningarna från alla skuggningar har sammanställts men inte bifogats detta arbete. 

2.3.3 Intervjuer 

Intervjuer används för att samla in bakgrundsmaterial, information, synpunkter och liknande från 

personer under en mer eller mindre systematisk utfrågning. Ofta rör frågorna ett visst tema och 

svaren kan resultera i både kvalitativ och kvantitativ data beroende på intervjuns uppbyggnad. 

Syftet och målet med intervjun är det som styr dess struktur (Höst et al., 2006). Detta är en av de 

stora fördelarna med intervjuer, just dess flexibilitet och möjlighet att följa upp, gå in på känslor 

och stämma av svar i större omfattning än vad som är möjligt vid enkäter. Det finns tre typer av 

intervjuer med olika nivå av struktur och standardisering i fallande ordning; strukturerade, semi-

strukturerade samt ostrukturerade (Bell, 2006). 

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in ett så brett underlag som 

möjligt. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett visst tema och kan resultera i en stor och 

djupgående mängd data. Denna typ av intervju innehåller öppna frågor där respondenterna ges 

tillfälle att reflektera över de teman som tas upp under intervjun. (Bell, 2006). 

 

Efter utförd skuggning har en semistrukturerad uppföljningsintervju gjorts med varje arbetsledare. 

Detta för att få en större förståelse för arbetsledarnas upplevelse av dagarna de skuggats samt för 

att få en djupare inblick i deras syn på arbetsledarrollen. Uppföljningsintervjuerna används också 

för att validera hur lika dagarna varit vanliga arbetsdagar och hur och om skuggningen påverkat 

dagarna.  

 

Varje intervju har transkriberats men inte bifogats detta arbete. Intervjumallen finns bifogad som 

Bilaga A. 
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Tabell 1. Sammanställning av intervjuer och skuggningar 

 

 

 

 

2.4 Etiska överväganden 

Eftersom studien till stor del baserats på skuggningar och intervjuer av enskilda individer finns det 

en del etiska överväganden som behövts ta hänsyn till. Då alla skuggningar har gjorts inom ett och 

samma företag och inom ett fåtal avdelningar har författarna valt att varken nämna namn på 

personer eller de projekt som de arbetar på. Detta för att inte peka ut någon enskild men också 

eftersom studien syftar till att undersöka arbetsledarrollen i stort och inte en enskild individs 

beteende eller arbetsdag. De skuggade personerna har också innan skuggningar och intervjuer 

genomförts fått ta del av denna information och de har också själva fått tacka ja till att delta i 

studien. 

  

Arbetsledare Erfarenhet i yrket Skuggning Uppföljningsintervju 

Arbetsledare 1 19 år 3 dagar 12 minuter 

Arbetsledare 2 13 år 3 dagar 32 minuter 

Arbetsledare 3 19 år 3 dagar 33 minuter 

Arbetsledare 4 3 år 3 dagar 18 minuter 

Arbetsledare 5 1 år 3 dagar 33 minuter 

Arbetsledare 6 3 år 3 dagar 36 minuter 
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3. Teori 

Följande avsnitt är tänkt att ge en sammanställning av den teori och litteratur som studerats och använts i studien. 

Teorin som tas upp är baserad på de huvudsakliga områdena som inkluderas i arbetsledarrollen och som observerats 

under empirin. 

3.1 Projektbaserade organisationer 

Byggindustrin bygger idag på projektbaserade organisationer (PBOs), där projekt kan definieras 

som “En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst” (PMI, 2008). Nära hälften av dagens 

globala ekonomi är projektbaserad, vilket säger något om vikten av att förstå projektbaserade 

organisationer och dess ledarskap (Turner et al., 2010). Det är vida spritt inom de allra flesta 

branscher och existerar inte enbart i byggbranschen (Söderlund & Tell, 2011). Trots det finns det 

idag ingen enskilt tydlig definition för projektbaserade organisationer utan det finns en rad olika 

namn och teorier som alla kan sammanfattas i PBOs (Miterev et al., 2017). 

 

Ett av det tidigaste försöken till att definiera projektorganisationer gjordes av Miles (1964). Han 

menar att målsättningen för en projektorganisation ofta är avgränsad och precist formulerad, vilket 

gör det möjligt att också avgränsa organisationen med hänsyn till människor. Finns det en tydlig 

bild av vad som behövs i organisationer, vilka kompetenser och kunskaper som behövs och vad 

som ska göras bör det därför också vara enkelt att avgränsa vilka personer som behöver ingå i 

organisationen (Miles, 1964). Projektbaserade organisationer är en organisationsform där projekt 

är de primära elementen för att koordinera och integrera produktion och innovation. Genom att 

utnyttja projekts unika karaktärer såsom att de är temporära, anpassar projektbaserade 

organisationer sina strukturer, förmågor och strategier för att främja innovation (Kwak et al., 2015). 

 

En tydlig skillnad mellan projektbaserade organisationer och permanenta organisationer är också 

tidsbegränsningen, där projektbaserade organisationer har ett tydligt slut, de är temporära, vilket 

är något som permanenta organisationer saknar (Packendorff, 1993). Tidsbegränsningen skapar 

också begränsningar för PBOs i och med att åtgärder och handlingar måste ske förhållandevis 

direkt och inte kan väljas att skjutas upp till senare tillfällen vilket är möjligt i permanenta 

organisationer. En annan begränsning inom PBOs är att konsekvenserna av organisationen kan 

påvisas och utvärderas först efter det att organisationen upphört och projektet slutförts (Miles, 

1964). 

 

Då projekt ständigt är i förändring och både ändras i uppbyggnad och över tid är det en utmaning 

att leda och driva företag som arbetar i projekt (Koskinen, 2012). Gällande ledarskap i 

projektbaserade organisationer, förespråkas ofta ett situationsanpassat ledarskap (Hallin & 

Karrbom Gustavsson, 2015). Eftersom projekt är en organisationsform som är tidsbestämd och 

unik, varierar också projekt mycket sinsemellan. Detta leder till att projektledaren måste anpassa 

sig efter varje projekt (Hersey et al., 2012). 
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3.2 Vikten av att förstå en arbetsroll 

Att förstå anställdas reaktioner till förändring inom en organisation är av stor vikt för många 

organisationer. För att en organisation ska kunna genomgå en förändring är den beroende av att 

de anställda är positivt inställda till denna förändring och samarbetar (Porras & Robertson, 1992). 

Ett motstånd mot förändring kan skada organisationen på flera sätt och associeras ofta med 

minskad produktivitet och välmående bland de anställda samt ökad frånvaro och omsättning på 

personalen (Bordia et al., 2004; Miller et al., 1994). 

 

Barley och Kunda (2001) presenterade i sin artikel “Bringing work back in” deras idéer kring det 

faktum att företagskulturer är i förändring och viktiga delar för att denna förändring ska vara 

möjlig. De menar att för att en organisation ska ha möjlighet att utvecklas och förändras krävs att 

det är tydligt vad de olika yrkesrollerna faktiskt gör för att förstå hur dessa ska kunna anpassas till 

förändringen. De menar att arbete och organisation är starkt sammankopplat då organisation, per 

definition, är beskrivningar av och ramverk för pågående mönster av handlingar. Därför, när 

arbetsuppgifter ändras på grund av förändringar och utveckling, kommer också organisationerna 

att tvingas ändras. Barley och Kunda (2001) hävdar således att för att kunna fortsätta följa 

organisationernas utveckling är det viktigt att först sätta arbetet och arbetsuppgifterna i fokus, och 

förstå vad som faktiskt görs på jobbet.  

3.3 Mellanchef 

Den roll en mellanchef ofta intar i en organisation har blivit väl utstuderad då den ofta beskrivs 

som en position som kan anses vara “fånge mitt i hierarkin” (Dopson, 1994). Detta då 

mellanchefen samtidigt ska förstå både de överordnades och de underordnades ståndpunkt. 

Mellanchefen ska leda de underordnade i det de överordnade leder dem till att göra. Kraven på en 

mellanchef kommer alltså från två olika håll (Thomas & Linstead, 2002). Samtidigt fyller rollen en 

väldigt viktig del i organisationen, just med tanke på denna “mellanposition” då det ofta är 

mellanchefen som tidigast upptäcker strategiska problem och möjligheter (Wooldridge & Floyd, 

1990). 

 

Som tidigare nämnts är organisationer i allmänhet idag i en förändringsprocess vilket också har 

gjort att mellanchefers roll är i förändring (Parris et al., 2008; Stoker, 2006). Rollen har gått från att 

vara mer process- och strukturorienterad till att idag gå mot mjukare faktorer, som att leda och 

fungera som en mentor som ger stöd. Istället för att styra och kontrollera personalen ligger fokus 

idag på att hantera personalen (Stoker, 2006). På grund av utvecklingen mot ett 

informationssamhälle, med grund i teknikutvecklingen, har beslutsfattandet inom organisationer 

ökat i hastighet vilket i sin tur leder till ett ökat krav på mellanchefer (Sahaym et al., 2007).  

 

Ytterligare en aspekt som kan sägas leda till ökade krav på mellancheferna är att organisationer i 

allmänhet går mot en allt plattare organisation, med färre nivåer i organisationen (Labianca et al., 

2000). Plattare organisationer gör att mellanchefernas involveringsgrad ökar, de hamnar närmare 

den beslutande nivån och får allt fler arbetare under sig. Därigenom ökar ansvaret och 

arbetsuppgifter förändras (Thomas & Linstead, 2002);(Parris et al., 2008).  
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3.3.1 Mellanchefens roll i förändringar 

När branscher genomgår förändring och utveckling är det av stor vikt att förstå organisationers 

förändringsprocess. Mellanchefer kan här sägas ha en betydande roll som förmedlare av syftet med 

förändringen. Det är då viktigt att mellanchefen förstår och samtycker till denna förändring, vilket 

lättare kan göras genom att mellanchefer samarbetar och tar lärdom av varandra (Schneider et al., 

1996). 

 

Studier har visat att för att få en lyckad förändring i en organisation är det viktigt att medarbetarna 

känner sig delaktiga i förändringsprocessen. Organisationer i förändring har en tendens att gå mot 

mer top-down styrda organisationer, vilket betyder att chef och medarbetare hamnar långt ifrån 

varandra där medarbetarna får allt mindre inflytande. Detta skapar lätt konflikter, vilka väsentligt 

kan påverka förändringsresultatet i en negativ riktning. Här spelar mellanchefen en primär roll, då 

de kan ses som länken mellan chefen, som ofta initierar förändringen, och medarbetarna. 

Mellanchefen kan då fungera som en sorts medlare mellan parterna för att hjälpa till att bygga en 

nära och stödjande relation mellan dem (Dam et al., 2008).  

 

Denna teori stöttas av många andra forskare, som menar att det primära för en mellanchef i en 

förändringsprocess är att leda den operationella verksamheten i den strategiska ledningens vilja, 

vilket som tidigare nämnts allmänt är den huvudsakliga uppgiften för en mellanchef. Att fungera 

som en mellanhand mellan de båda parterna genomförs bäst via en god lyssningsförmåga, god 

kommunikation samt att fungera som en lagledare (Caldwell, 2003). 

3.4 Arbetsledarrollen och dess utveckling 

Få studier har gjorts på arbetsledarrollen, men en av de studier som har gjorts visar på att under 

1900-talets början fungerade rollen som företagsledningens förlängda arm och uppgifterna som en 

arbetsledare utförde var helt knutna till företagsledningen. Detta framkommer av Hjelm (2002) 

forskningsstudie om fackföreningshistoria som sammanfattats i publikationen ”Klämda mellan 

sköldarna”. Arbetsledaren skulle helt enkelt se till att det som arbetsgivaren ville också skedde ute 

på plats i produktionen. Arbetsledaren sågs ofta som chefens högra hand och hade därför stor 

respekt ute på arbetsplatsen. Ledarstilen kännetecknades av att vara auktoritär och hård, och rollen 

innefattade inte någon social aspekt, som att få medarbetarna att må bra, utan fokus låg på att 

endast styra arbetarna framåt i arbetet. Ledaren blev rekryterad från arbetslaget och ingen 

utbildning ansågs behövas. Denna typ av ledarskap och rekrytering av rollen ledde ofta till 

konflikter i arbetslaget (Hjelm, 2002). 

 

Det kan sägas att arbetsledarrollen generellt gått från den auktoritära hårda stilen som lyste igenom 

under början av 1900-talet, mot en mer mjuk och personlig ledarroll. Det här innebär att rollen 

blivit mer social och att arbetsledarna uppträder mer humant och lyhört gentemot sina arbetare än 

under tidigt 1900-tal (Hjelm, 2002). 

 

En studie från 2004 visar tydligt på att arbetsledarrollen i byggbranschen fortsatt utvecklas främst 

inom ledarskapet där rollen gått från det tidigare auktoritära ledarskapet till ett mjukare mer 

coachande ledarskap. Under 2000-talet har rollen i större utsträckning gått mot att vara mer av en 
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lagledare. Att skapa starka arbetslag med folk som kompletterar varandra. Rollen har också till 

ansvar att lösa konflikter som uppstår samt informera yrkesarbetarna om kommande arbeten. 

Majoriteten av yrkesarbetare säger att de föredrar denna typ av ledarskap. Den tekniska 

kompetensen är inte heller lika viktig längre utan den sociala förmågan har tagit större fokus. Att 

vara ett stöd och följa upp och kunna ge återkoppling blev under början av 2000-talet en av 

arbetsledarens viktigaste arbetsuppgifter (Mikaelsson & Swensson, 2004). 

 

Under 2000-talet har det också setts tecken på att byggbranschen går mer mot specialisering inom 

flera områden vilket leder till att en större del av arbetsledarens tid går åt till samordning mellan 

olika yrkesgrupper och specialister. Arbetsledaren ses som en nyckelroll i och med att rollen är 

länken mellan flera aktörer och intressenter. Arbetsledaren får krav från flera håll och nivåer, både 

internt och externt i organisationen och ska samtidigt få produktionen att flyta. Förutsättningen 

för att lyckas med detta är att ha en god dialog mellan de olika nivåerna. (Mikaelsson & Swensson, 

2004). 

 

Samma studie visar också på att nya former av arbetsuppgifter har tagit plats i rollen. Framförallt 

ses här arbetsuppgifter i form av administration, vilket lett till en hög stress hos arbetsledarna. 

Stressen är också än mer påtaglig vid bristfällig information, dålig framförhållning och planering 

(Mikaelsson & Swensson, 2004). 

3.5 Värdeskapande 

3.5.1 Definition av värdeskapande 

För att kunna förstå värdeskapande arbete måste det först redas ut vad som menas med begreppet 

värdeskapande. Värdeskapande är ett ord sammankopplat av värde och skapande, där värde kan 

konstateras vara ett svårfångat begrepp (Helfert, 1966). Norstedts svenska ordbok (2017) 

definierar värde som “(viss) grad av (allmän) begärlighet eller nyttighet”. Värde kan alltså sägas vara 

kopplat till personer, individer, och deras behov och inte till saker. Värdeskapande, att skapa värde, 

kan därför antas innebära att tillfredsställa ett behov (Sunding, 2006).  

 

För att förtydliga innebörden av värdeskapande hävdar Sunding (2006) att begreppet inte är 

detsamma som tillväxt, vilket enligt Norstedts (2017) definieras som “ökning i omfattning”. Tillväxt 

innehåller, likt verkningsgrad och effektivitet, inte något kvalitativt krav. Även Zeithaml (1988) är 

inne på samma spår. Han hävdar att värde är mer individuellt och personligt, alltså kopplat till 

individer och deras behov, medan kvalité är fokuserat på produkten och servicens faktiska tekniska 

kvalité. Zeithaml (1988) hävdar vidare att konsumenter generellt är mer överens om vad som är 

kvalité än vilka attribut som kan relateras till värde. Troligen är det just den höga grad av 

subjektivitet kopplat till värde som förklarar detta.  

 

En viktig aspekt att ta med vid definition av värdeskapande är att det ofta strävar efter att skapa 

synergieffekter. Detta innebär att flera problem löses med samma lösning. Tanken är att försöka 

skapa mervärde och motverka kontraproduktivitet (Sunding, 2006). 
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3.5.2 Värdeskapande aktiviteter 

Ett av det första sammanhang där det på allvar började pratas om värdeskapande- och icke-

värdeskapande aktiviteter var i samband med framtagandet av Lean-konceptet. Generellt nämner 

Liker (2004) i boken “The Toyota way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer” 

som berör just Lean-konceptet, två typer av aktiviteter: värdeskapande och icke-värdeskapande. 

Här är syftet att maximera de värdeskapande aktiviteterna och minimera de icke-värdeskapande 

aktiviteter som väntetid, överproduktion, outnyttjade resurser och onödiga transporter och 

förflyttningar, vilka ses som slöseri. 

 

Även Drogosz (2002) och Ax et al. (2009) delar in aktiviteter på liknande sätt men adderar en 

ytterligare dimension och menar att det finns direkt värdeskapande, indirekt värdeskapande och 

värdeminskande aktiviteter. Direkt värdeskapande aktiviteter är de som ger mervärde direkt genom 

aktiviteten, till exempel informationshandling, främst genom redovisning och ingenjörsarbete. 

Indirekt värdeskapande är aktiviteter som skapar värde i längden eller genom andra aktiviteter, 

exempelvis dokumentation, utbildning, bokföring, planering och kontroll. Värdeminskande 

aktiviteter (icke-värdeskapande enligt Liker) är aktiviteter som inte tillför något värde och 

därigenom minskar värdet. Detta är aktiviteter som väntetid, gåtid, outnyttjad information, 

dubbelarbete, tillverkning av defekta detaljer och varor samt korrigeringsaktiviteter. 

3.5.3 Värdeskapande för vem 

Värdeskapande går också att dela in utifrån vem som upplever en aktivitet som värdeskapande. Ur 

kundens perspektiv bidrar de direkta värdeskapande aktiviteterna till ett högre kundvärde som 

kunderna är beredda att betala för. De indirekt värdeskapande aktiviteterna ses ur kundens 

perspektiv som ett stöd och en förutsättning för de direkt värdeskapande aktiviteterna. Dessa 

aktiviteter accepteras av kunden men bör reduceras i största möjliga mån. De värdeminskande 

aktiviteterna värderas ur kundens perspektiv endast negativt, de ses bara som kostnader och bör 

därför helt elimineras (Ax et al., 2009). Aktiviteter kan också vara värdeskapande ur företagets 

perspektiv om det till exempel genererar ökad effektivitet, nya idéer eller högre vinst, utan att 

medarbetarna upplever aktiviteten som värdeskapande (Hedborg, 2011). 

3.6 Motivation 

Motivation är möjligt att definiera men svårt att rama in och generalisera. Ställs frågan om vad som 

är motivation i arbetet till tio olika personer fås tio olika svar, detta eftersom motivation i mångt 

och mycket är individuellt (Gonzalez, 1991). Detta är något som även Hein (2012) stödjer som 

menar att motivation uppfattas olika från individ till individ eftersom alla tänker och värderar 

belöning och beteenden olika. I försök att hitta en mer allmän definition har Weiner (1992) och 

(Franken, 2002) definierat motivation som “Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, 

kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål.” (refererad i Hein, 2012). Denna breda 

tolkning förklarar till viss del en individs beteende och hur denna på så vis kan skapa ett större 

engagemang för sin uppgift. Däremot beskriver definitionen inget om vad som motiverar. Cox et 

al. (2005) definierar motivation på liknande sätt “... providing a drive to act to satisfy needs or desires...”. 
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Genom att istället dela upp motivation i de två typerna inre och yttre motivation kan en något 

tydligare bild av vad motivation är skapas. Den inre motivationen handlar om en inre längtan av 

att prestera, utvecklas och uppleva, den styrs av den inre självkänslan. Motivationen kan på så sätt 

sägas vara kopplad till en inre önskan eller behov. Den yttre motivationen baseras istället på yttre 

källor och är inget individen kan styra. Exempel på yttre motivationskällor kan vara pengar, betyg 

och att undvika bestraffning (Hein, 2012). I Figur 2 ges en tydligare bild av skillnaderna mellan inre 

och yttre motivation.  

 

Baserat på detta kan det konstateras att det kan vara svårt att se och veta vad som motiverar i 

arbetet. Arbetsmotivation är något som länge debatterats och diskuterats. Länge ansågs den 

starkaste drivkraften bakom arbetsmotivation vara lönen (Näslund & Jern, 2015). Forskare har 

däremot under senare tid inriktat sig mer mot arbetet och arbetsvillkoren och dess inverkan på 

arbetsmotivationen (Lantz & Friedrich, 2006). Motivationen på arbetsplatsen har också visat sig 

ha stark koppling till medarbetarnas hälsa och produktivitet (Tangen & Conrad, 2009). Studier har 

visat att medarbetare med högst rutinmässiga arbetsuppgifter tenderar att ha en lägre 

arbetsmotivation än de med varierade uppgifter, motivationen tenderar också att sjunka med tiden 

om medarbetarna arbetar länge på samma arbetsplats. Däremot är det svårt att avgöra exakt vad 

som skapar arbetsmotivation då motivation, som tidigare nämnt, är komplext och starkt kopplat 

till varje individ (Moynihan & Pandey, 2007).  

 

Elvnäs (2017) skriver i sin bok Effektfullhet, vilken är baserad på hans forskningsstudier, om hur 

han anser att motivation skapas hos medarbetare från ledaren. Han menar att vara uppmärksam, 

utvärdera och följa upp utfört arbete regelbundet på plats i verksamheten är det enklaste sättet att 

skapa motivation. Elvnäs påvisar att det inte är lika motiverande att skicka ett mejl från sitt kontor 

där det står “bra jobbat” som att gå fram till medarbetaren på plats, iaktta vad medarbetaren gör, 

peka och säga “det där gjorde du bra”. Det är enkelt, går fort och ger mycket för båda parter, 

effektfull motivation. Elvnäs nämner också tydliga mål som en viktig del i att skapa motivation. 

3.7 Kommunikation 

Kommunikation är en social aktivitet som används överallt och i många olika former. 

Kommunikation kan innebära allt från konversationer, att lyssna på kollegor och samla 

information till att skriva brev och kommunicera genom telefon och media (Dainty et al., 2006). 
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Figur 2. Bilden illustrerar skillnaderna mellan inre och yttre motivation. Inspirerad av Maccoby (1995). 
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Det är hjärtat i all mänsklig interaktion utan vilken ingen meningsfull eller sammanhängande 

aktivitet kan hållas (Thomason, 1998). Trots detta är det svårt att definiera kommunikation då det 

ofta kan ha olika mening och innebära olika saker i olika kontext (Dainty et al., 2006).  

 

Skyttner (1998) ser på kommunikation som något som används för att överbrygga ett avstånd, så 

väl mellan två personer som över världen. Viktigt vid kommunikation är också att förstå att det 

inte enbart är något som sker mellan individer utan också mellan grupper och organisationer 

(Baguley, 1994). Det är också viktigt att förstå att kommunikation mellan människor inte enbart 

innebär ord och meningsutbyten utan också förmedlar känslor, värderingar och åsikter. 

Kommunikation handlar således om att förstå en annan part och det den förmedlar (Kakabadase 

et al., 1988).  

 

Vikten av god kommunikation, vare sig det sker mellan individer, grupper eller organisationer är 

något som inte kan överskattas och därför också något som bör läggas stor vikt vid (Dainty et al., 

2006). Utan ett bra och effektivt kommunikationssystem inom en organisation försvåras allt annat 

arbete avsevärt. Organisationer är i ständig utveckling och förändring, vilket påverkar 

medarbetarna. Kommunikation är då ett nyckelbegrepp för att medarbetare ska acceptera en sådan 

förändring. Även graden av hur motiverade organisationens medarbetare är kan sägas bero på hur 

kommunikationen fungerar. Här handlar det om hur väl ledaren lyckas kommunicera det 

medarbetaren ska uppnå och det ansvar denne har gentemot organisationen. För att medarbetaren 

ska utföra ett gott arbete är det också viktigt att denne förstår vikten av dess arbetskraft, något 

som ledaren kan påvisa genom en god kommunikationskanal. Här handlar det om att ha en två-

vägskanal som tillåter feedback från arbetskraft till organisationens ledning vilket då bidrar till ett 

öppet klimat i verksamheten (Dainty et al., 2006). 
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4. Empiri 

Den första delen av följande avsnitt syftar till att ge en förförståelse till de resultat studien baseras på. Den andra 

delen av avsnittet syftar till att presentera resultaten som observerats under skuggningar och intervjuer. 

4.1 Förförståelse  

4.1.1 Introduktion till Företag A 

Entreprenadföretaget som ligger i fokus i denna studie är ett av Sveriges största entreprenadföretag 

inom bygg med verksamhet i tio länder i Europa samt i USA. Företagets verksamhetsområde är 

brett och innefattar både affärsutveckling och projektutveckling, ny teknik och produktion inom 

bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur (Företag A). 

4.1.2 Bilden av arbetsledarrollen på stora svenska entreprenadföretag 

Nedanstående information är hämtad från interna rollbeskrivningar samt platsannonser för 

arbetsledarrollen hos de tre största entreprenadföretagen inom bygg i Sverige. 

 

Arbetsledaren är den tjänstemannaroll som kan sägas vara kopplingen mellan själva produktionen 

och ledningen, där arbetsledarens huvudsakliga ansvar är att se till att produktionen fungerar ute 

på plats. Beroende på storlek på projektet, typ av entreprenadform samt typ av projekt kan rollen 

skilja sig mycket. Generellt är rollen väldigt dynamisk med många olika uppgifter och 

ansvarsområden. Rollens huvudsakliga uppgift är att ansvara för produktionen inom givet område. 

Här innefattas uppgifter som planering och genomförande av de arbeten som ska ske under de 

närmsta veckorna. Arbetsledaren är således också med och hjälper till att lösa eventuella problem 

som uppstår under produktionens gång. I planeringen ingår också arbetsberedningar, riskplanering 

och riskhantering. Arbetsledaren fördelar, leder, samordnar och kontrollerar arbetet inom sitt 

ansvarsområde och ansvarar också för styrning av underentreprenörer på dag- och veckobasis. I 

rollen ingår också ansvar för att tid, ekonomi, kvalité, miljö och arbetsmiljö efterlevs och följs inom 

företagets ramar. Den ekonomi som ingår i rollen är fakturahantering och inköp, främst relaterat 

till egna arbeten inom sitt yrkesområde som utförs. Rollen innebär även att vara en god support 

till yrkesarbetarna, genomföra kontinuerlig dokumentation och uppföljning av arbetet samt att 

delta i dagliga möten, veckomöten och månadsmöten. Vid rekrytering av nya arbetsledare nämns 

också ledarskapsförmågan som en viktig aspekt, att kunna coacha och leda ett arbetsteam. Att ha 

ett stort intresse för människor och drivet av att vilja motivera och engagera medarbetare är också 

viktiga aspekter som nämns (Företag A, intern rollbeskrivning samt platsannons).  

 

Ett annat stort entreprenadföretag i branschen beskriver rollen som självständig och omväxlande 

med stort eget ansvar och problemlösning som en stor del av arbetet. Också här nämns 

ledarskapsförmågan som en viktig del och förmågan att kunna samarbeta och motivera många 

olika människor och kompetenser. Ett intresse för människor och en vilja att skapa och utveckla 

relationer med såväl medarbetare, underentreprenörer och kunder nämns också som viktiga 

egenskaper (Företag B, platsannons). 
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Ytterligare ett stort entreprenadföretag tar upp som huvudsaklig uppgift att kunna leda och fördela 

arbetet inom produktion och se till att projekten utvecklas framåt. Detta görs genom att kunna 

ligga ett steg före och skapa förutsättningar för ett effektivt byggande. Rollen beskrivs passa någon 

som är noggrann, självgående och resultatinriktad. Utöver det bör en arbetsledare också vara 

driven och motiverad och ha en förmåga att skapa förtroende för såväl medarbetare, kunder och 

allmänheten (Företag C, platsannons). 

4.1.3 Värdeskapande arbete och utveckling av arbetsledarrollen inom Företag A 

För att få en förförståelse till synen på arbetsledarrollen samt om det finns tankar och strategier 

kring hur Företag A arbetar med utvecklingen av rollen har en intervju gjorts med en chef inom 

avdelningen operationell effektivitet, (nedan nämnd respondent). Enheten operationell effektivitet 

arbetar med hela byggprocessen och har som syfte att öka företagets konkurrenskraft, öka den 

finansiella utvecklingen inom företaget samt att leverera bättre projekt till kunderna. Detta ska 

bland annat genomföras genom att influera medarbetare och förändra deras tankesätt för att 

kontinuerligt förbättras (Respondent).  

 

Värdeskapande arbete ses som starkt sammankopplat med ökad effektivitet. Ökad effektivitet ger 

en högre andel värdeskapande arbete. Ett sätt att uppnå en ökad effektivitet är att öka 

produktiviteten, vilket handlar om att alla medarbetare ska må bra, arbetsplatser ska vara effektiva 

samt att det inte ska förekomma några störningar eller olyckor. För att uppnå detta är effektfullt 

ledarskap målet och medlet (Respondent). 

 

Företag A har börjat flytta fokus från yrkesarbetarnas värdeskapande arbete, till att idag lägga mer 

fokus på tjänstemännens arbetstid. Det har tidigare gjorts många studier och utvecklingsprojekt 

inom rollen som yrkesarbetare, men idag har företaget även insett att tjänstemännens roll har en 

hög utvecklingspotential som kan bidra med högre effektivitet i produktionen. Med grund i detta 

har Simon Elvnäs, industridoktorand på KTH, genomfört en arbetsledarutbildning med 

arbetsledare på Företag A, där hans fokus främst har legat på hur arbetsledarna utför sitt arbete 

och att lära dem att leda arbete istället för att ledas av arbete. Ett projekt som hittills upplevts 

mycket lyckat (Respondent). 

 

För att lyckas med detta inom produktionen, framförallt med hänsyn till arbetsledare, krävs att 

arbetsledarrollen utvecklas och blir tydligare och mer strukturerad än i dagsläget. Ett sätt att göra 

detta är att ändra arbetssättet från dagens situationsanpassade till ett mer strukturanpassat 

arbetssätt. Det vill säga, att försöka bygga upp en tydligare struktur inom den, med tydligare ramar 

och arbetsuppgifter. Att arbeta proaktivt istället för reaktivt. Dessa två aspekter tros minska graden 

till vilken varje individ är oersättlig vilket gör att det finns en fortsatt plan för arbetet även om en 

viss person blir sjuk eller slutar. För att kunna genomföra detta krävs att både projektchefen och 

produktionschefen är med på förändringen (Respondent). 

 

Det finns flera konkreta förslag på hur en ökad effektivitet i produktionen skulle kunna uppnås. 

Dessa handlar i mångt och mycket om att standardisera arbetsmoment och hela tiden försöka ligga 

steget före. Att arbeta mer med planering för att på så sätt kunna parera olika händelser som 

inträffar. Det vill säga skifta från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt (Respondent). 
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4.2 Resultat 

4.2.1 Arbetsledarrollen idag 

Resultatet av studien har gett en fördjupad bild av arbetsledarrollen idag. Den bild som getts av 

arbetsledarrollen av yrkesverksamma i branschen innan studien genomförts är att rollen uppfattas 

som varierad och bred beroende på individ och projekt. Efter studiens genomförande kan istället 

konstateras att rollen är mer homogen än denna uppfattning. Arbetsledarna följer liknande 

strukturer för dagen och tycks övervägande ha en liknande inställning till vad de anser viktigt och 

hur de ser på sin roll i stort. Det finns en hel del gemensamt i både arbetssätt och upplevelser av 

rollen från de olika skuggningarna och ett antal liknande och återkommande arbetsuppgifter 

förekommer i alla fall. Självklart upptäcks också skillnader i arbetssätt, vad tiden går åt till, hur 

planering sker, olika typer av möten, verktyg och beslutsvägar, men författarnas upplevelse är ändå 

att de gemensamma är övervägande.  

 

Baserat på skuggningarna kan arbetsledarnas huvudsakliga ansvarsområde sägas vara att hantera 

och leda produktionen. Inom detta ingår en rad olika uppgifter där de mest utmärkande och 

omfattande kan sägas vara planering av kommande arbeten, kommunikation och diskussion med 

yrkesarbetarna ute på plats samt att hantera problem och störningar som uppstår. I Tabell 2 ses en 

sammanställning av de dagliga uppgifterna samt vilka ansvarsområden som observerats och som 

uppgifterna berör. Ur tabellen kan konstateras att kommunikation och problemlösning är de 

ansvarsområden som flest uppgifter berör. 

 

Tabell 2. Sammanställning av arbetsledarnas observerade arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

                         Ansvarsområden 
 
Dagliga uppgifter 

Planering Kommunikation Motivation Problemlösning Administration 

Genomgång av dagen x     x   

Morgonmöte x x x x   

Runda på bygget x x x x   

Planering x x   x x 

Samordning x x   x x 

Problemhantering 
och problemlösning   x   x   

Fakturahantering         x 

Möten x x x x   

Mailhantering x x   x x 

Dagbok x x     x 
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Mer specifikt innefattar en typisk arbetsdag, i den mån en typisk dag kan definieras, diverse olika 

uppgifter. Nedan följer en sammanställning av de olika arbetsuppgifter som observerats under 

skuggningarna. 

 

● Kort genomgång av dagen, cirka 5-15 minuter. Arbetsledaren sitter själv och skapar sig 

en övergripande bild av dagen. Hur ser dagen ut? Vilka frågor kommer att hanteras idag? 

Vilka problem kan uppstå?  

● Stort morgonmöte. Här deltar i princip alla medarbetare på plats som är involverade i 

produktionen. Under morgonmötet tas allmän information och säkerhet upp, information 

som är relevant för alla att veta. I de flesta fall tas också upp vad de olika yrkesgrupperna 

kommer att göra under dagen, detta för att få en bättre bild av vart alla är och var eventuell 

samordning mellan olika yrkesgrupper kan behövas. Mötet varar från 5 - 20 minuter, 

beroende på hur mycket och vad som är aktuellt för dagen. I hälften av fallen följs det 

stora morgonmötet också av ett mindre där endast den egna yrkesgruppen deltar. Här 

håller arbetsledaren en mer utförlig genomgång av dagen och säkerställer att alla är med på 

vad de ska göra under dagen, vilka moment som ska utföras. 

● Runda på bygget. Arbetsledaren följer upp morgonmötet med en runda ute på bygget. 

Syftet med denna runda är att starta igång yrkesarbetarna, se att de kommer igång och se 

till att de har allt de behöver. Finns det några frågetecken eller problem som måste lösas? 

Rundan hjälper också arbetsledaren att få en bättre uppfattning av stämningen för dagen i 

gruppen och bland yrkesarbetare. 

 

Morgonrutinerna ser liknande ut på alla observerade arbetsplatser. De följer en liknande struktur 

utifrån en mall från organisationsledningen. Efter morgonrutinerna är dagen inte lika strukturerad 

och det finns ingen specifik ordning gällande när och vad som sker, däremot har följande 

återkommande aktiviteter observerats i alla specifika fall: 

 

● Planering. Planering av kommande arbeten, mestadels kortsiktig planering med ett spann 

på idag och upp till några veckor framåt. I planering kan också sägas ingå att se till att 

yrkesarbetarna kan utföra de jobb som planeras in, se till att de har den information och 

de bygghandlingar de behöver. Mängdning och beställningar av material är också uppgifter 

som ingår i planering.  

● Samordning. Samordning sker både mellan olika yrkesgrupper och aktiviteter men också 

internt inom den egna gruppen.  

● Problemhantering och problemlösning. Kontinuerligt under dagarna uppkommer nya 

frågor och problem som måste lösas. En stor del av dagen går därför åt till att hantera 

dessa, diskutera och fundera kring hur de bör lösas på bästa sätt samt förmedla vidare. Då 

problem och frågor uppkommer under hela dagen leder dessa ofta till avbrott i 

arbetsledarens andra uppgifter. 

● Fakturahantering. Återkommer med jämna mellanrum men inte alltid dagligen eller i 

särskilt stor utsträckning, utan tidsåtgången varierar under veckan och månaden. 

● Möten. Diverse möten förekommer under veckan. Dels förekommer det återkommande 

möten som produktionsmöten, planeringsmöten och samordningsmöten av olika slag. 

Andra möten som förekommer är uppstart- och uppföljningsmöten, möten med UE, 

informationsmöten och andra möten som rör en specifik fråga. 
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● Mailhantering. Sker cirka två till tre gånger per dag. 

● Runda ute. Utöver den morgonrundan som genomförs tar de observerade arbetsledarna 

ytterligare runt en till tre rundor ute på bygget under dagen. Oftast har dessa rundor till 

syfte att stämma av arbetsgången och svara på frågor eller funderingar och hantera problem 

som uppstått. En viss del planering sker också under rundor. Rundorna ute syftar också 

till att bygga relationer med yrkesarbetarna. 

● Dagbok. I slutet av dagarna sker i de flesta fall dagboksskrivande. Där summeras dagen 

och de arbeten som utförts. Dagboken används både för att hålla koll på produktionen 

och utvecklingen men också för att kunna fördela kostnader. 

 

När frågan om hur arbetsledarna själva upplever sin roll och vad de gör är de flesta eniga om att 

det är en väldigt bred roll med stor variation och många olika uppgifter, vilket gör att 

arbetsbelastningen ofta upplevs som väldigt hög. De flesta är eniga om att det är svårt att ge en 

samlad bild av vad en arbetsledare gör och att arbetsuppgifterna är väldigt varierande från projekt 

till projekt.  “Det är ju lite, de olika projektcheferna, produktionscheferna, som sätter liksom ordningen. Så att 

det, det kan ju variera. Och det finns ju bättre och sämre varianter.” (Arbetsledare 2). När arbetsledarna 

försöker ge en så samlad bild de kan är dock de flesta överens om att den främsta uppgiften för 

en arbetsledare är att hantera och leda produktionen och se till att den går framåt. Arbetsledare 2 

nämner här att det viktigaste därför är att få ihop helheten. I Tabell 3 ges en samlad bild av vilka 

arbetsuppgifter som arbetsledarna lyfter fram samt om de kan ses som proaktiva eller reaktiva. 

Indelningen i vilka uppgifter som är proaktiva och vilka som är reaktiva har gjorts av författarna 

baserat på samtal med arbetsledarna under skuggningarna samt uppföljningsintervjuerna. Ur 

tabellen kan utläsas att de flesta uppgifterna är reaktiva. 

 

Tabell 3 Nedan redovisas en sammanfattning av de arbetsuppgifter som observerats samt om de är proaktiva och/eller reaktiva. Av 
tabellen går att utläsa att majoriteten av arbetsledarnas uppgifter är reaktiva. 

Arbetsuppgift Proaktiv Reaktiv 

Kort genomgång av dagen     

Planering     

Runda ute     

Morgonmöte     

Samordning     

Möten     

Fakturahantering     

Problemhantering och 
problemlösning     

Mailhantering     

Dagbok     

 

 

Vad arbetsledarna lägger mest tid på finns det däremot delade meningar om. Arbetsledare 1 menar 

att den absolut största del av hens arbetstid går åt till produktion, vilket hen menar naturligt blir 

den del de måste lägga mest tid på. Att se till att arbetet fungerar för yrkesarbetarna, att de har de 

handlingar och material de behöver, uppföljning med egenkontroller och arbetsberedningar inför 
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nya moment. Även arbetsledare 6 upplever att mycket av tiden går åt ute i produktion. Framförallt 

menar hen att detta till stor del beror på att många avbrott ofta sker ute, att hen blir stannad på 

vägen mellan olika arbeten av medarbetare som både har problem eller frågor de behöver hjälp 

med, alltså ett reaktivt sätt att arbeta. Avbrotten kan också ske då medarbetare bara känner för att 

prata lite. Detta är något som hen upplever som stressande då det stjäl mycket tid som egentligen 

inte ger något. I Tabell 4 ges en bild av i snitt hur ofta de skuggade arbetsledarna går ut i 

produktionen samt hur ofta de blir avbrutna, både av telefonsamtal samt av en medarbetare på 

plats per dag.  

 

Tabell 4 I tabellen visas de antal gånger i snitt per dag arbetsledarna går ut i produktionen, ringer eller tar emot ett samtal samt blir 
avbrutna på plats. Med avbrutna på plats menas att personerna stoppas i sitt pågående arbete av en medarbetare som ställer en fråga. 

Arbetsledare Ute Telefonsamtal Avbruten på plats 

1 3 13 14 

2 2 3 6 

3 3 6 3 

4 3 6 4 

5 4 7 3 

6 3 10 4 

Genomsnitt 3 8 6 

 

 

Arbetsledare 3 anser att hen lägger mest tid på planering, det vill säga proaktivt arbete. Planering 

av nästa arbetsmoment som ska utföras och samkörning med andra aktiviteter för att det ska 

fungera och passa ihop. Planering är nyckeln i hela arbetssättet och därför bör den också komma 

i första hand. Planering innebär också att gå igenom ritningar och handlingar inför kommande 

arbeten och hitta eventuella problem eller rena fel innan produktionen hunnit dit. Lyckas de, sparas 

både tid och energi varför planeringen är otroligt viktig menar arbetsledare 3. Detta är något som 

också arbetsledare 5 instämmer i. Är arbetena välplanerade blir de både smidigare att utföra men 

skapar också mindre extrajobb och extra planering. En väl genomförd planering möjliggör också 

för att enklare hitta fel och brister. Därför bör mest tid läggas på just planering av arbetena.  

 

Arbetsledare 4 upplever att den mesta av hens tid går åt till att lösa problem, det vill säga reaktivt 

arbete. Det handlar mestadels om problem som uppkommer ute i produktionen, arbeten och 

moment som inte kan utföras på det sätt det var tänkt eller andra hinder som uppstår.  

 

Samordning är något som flera arbetsledare nämner som en uppgift de lägger mycket tid på. Det 

kan vara samordning både internt inom den egna yrkesgruppen, men också samordning mellan 

olika yrkesgrupper. Arbetsledare 6 pratar speciellt om den samordning som måste ske mellan 

yrkesarbetarna ute och ledningen inne på kontoret. Här blir arbetsledaren en sorts hjälpreda eller 

mellanchef som ska medla mellan alla och få saker och ting att flyta. Detta kan ses som samordning 

mellan två olika nivåer i organisationen. 

 

Vissa administrativa uppgifter nämns också ingå i de dagliga rutinerna. Främst upplevs 

fakturahantering ta mycket tid och även fast många är eniga i att det kan vara bra för arbetsledarna 
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att ha någorlunda koll på kostnaderna, upplevs fakturahanteringen idag ta för mycket onödig tid. 

Tid som arbetsledarna, om fakturahanteringen sköttes av någon annan, kunde lägga på mer 

värdeskapande uppgifter. 

 

En sista del som alla arbetsledare nämnt på ett eller annat sätt och som också upplevts ta mycket 

tid, fundering och energi under skuggningarna är den sociala biten med yrkesarbetarna, det vill 

säga ledarskapet. Flera av arbetsledarna menar att denna del kanske är den absolut viktigaste, att 

se till att yrkesarbetarna har de material och verktyg de ska och att de trivs och mår bra i sina roller 

och med sina uppgifter. Detta menar de också borde vara den del som ska ta mest tid. “Mitt fokus 

går till de som är där ute, som ska utföra jobbet. De ska må bra på jobbet” (Arbetsledare 3). Flera av 

arbetsledarna menar att det är viktigt att yrkesarbetarna får komma till jobbet och känna att de 

trivs och mår bra, att de gör något meningsfullt om dagarna. En del i det är att jobba mycket på 

teamkänslan, vilket arbetsledare 5 upplever är en av de svåraste bitarna av jobbet, att få ihop 

personalen och försöka passa in en social del och teambuilding i en relativt strikt planering utan 

utrymme för förseningar. Att alla känner att de jobbar tillsammans och trivs med sina närmaste 

kollegor. Att de upplever att de får uppgifter som de behärskar och är bra på men samtidigt får in 

ett visst mått av utveckling hela tiden. Detta menar arbetsledare 5 skapar en bra lagkänsla samt en 

starkare vilja och motivation hos yrkesarbetarna att jobba framåt och hela tiden prestera. Hen 

menar också att det är en av faktorerna till att planeringen och samordningen är så pass viktig. Då 

kan många problem lösas innan de påverkar produktionen eller kräver att yrkesarbetarna måste gå 

tillbaka och göra om sådant de redan gjort eftersom något blivit fel. Även att samordningen 

fungerar och att arbetsbelastningen mellan olika block och aktiviteter är någorlunda jämn menar 

arbetsledare 5 är otroligt viktigt. 

 

Den sociala delen, det vill säga det klassiska ledarskapet, kan ibland ses som den svåraste delen av 

rollen. Dock menar arbetsledarna att ledarskapet i kombination med att rollen är så pass varierad, 

är det som gör rollen rolig (Arbetsledare 2). 

4.2.2 Mellanchef 

Arbetsledarrollen är en nyckelroll i projektorganisationen menar arbetsledare 3. Hen säger att som 

arbetsledare handlar det inte endast om att kunna leda sin del av produktionen, utan arbetet handlar 

också om ekonomi. Att vara ett stöd för projektets ekonomiansvarige och kunna hitta lösningar 

som ger mindre kostnader för projektet. Detta menar arbetsledare 3 sker genom arbetsledaren då 

hen har insikt i hur produktionen utförs i detaljnivå, hen vet om en underentreprenör utfört ett 

specifikt arbete eller om det endast står att den ska göra det i avtalet. Här menar arbetsledare 3 att 

arbetsledaren kan hjälpa till med att hitta lösningar som gör att projektet inte förlorar pengar, 

lösningar som projektets ekonomiansvarige kanske inte kan se. På detta sätt kan arbetsledarrollen 

ses som en nyckelroll, en mellanchef, som är länken mellan projektets ekonomiansvarige och 

produktionen, då det är den som kan kontrollera ekonomin i produktionen. På så vis handlar 

arbetsledarrollen inte bara om att leda yrkesarbetarna utan även om att kunna leda produktionen 

ekonomimässigt. 

 

Arbetsledare 6 är också inne på att rollen som arbetsledare kan ses som en mellanchefsroll men ur 

ett annat avseende. Hen säger dels att rollen handlar om att få ut det konstruktörerna och 
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projektörerna tänkt till yrkesarbetarna, att arbetsledaren är länken däremellan. Här är det viktigt att 

arbetsledaren förstår båda perspektiven, för att kunna förmedla en tydlig bild av båda parters tankar 

och idéer. Hen menar också att rollen blir en mellanroll då arbetsledaren ska förmedla den 

information som personer högre upp i organisationen vill få ut till projekten och yrkesarbetarna. 

Detta samtidigt som rollen kräver att du kan driva projektet framåt och få det att flyta på, vilket 

lätt kan bli en krock i vad som ska hinnas med, vilken del som bör prioriteras. Risken blir då att 

arbetsledarrollen, istället för att agera som en ledare som själv styr och leder produktionen framåt 

snarare blir en hjälpreda som ska få saker och ting att flyta men på andras initiativ. Detta är 

skillnaden mellan proaktivt och reaktivt ledarskap. 

4.2.3 Motivation 

Angående motivation anser arbetsledare 1 att det är en av de centrala punkterna för att 

yrkesarbetarna ska utföra sitt arbete. Om de trivs på arbetsplatsen, är det inga problem för dem att 

driva jobbet framåt menar hen. Därav menar arbetsledare 1 att det är viktigt att som chef kunna 

komma överens med yrkesarbetarna och ha en god dialog. Hen pratar även om att målet med 

arbetet är att nå en slutprodukt, vilket även arbetsledare 2 intygar. Arbetsledare 2 menar att 

motivation är en del av grunden till att vilja gå till arbetet och att det till viss del ligger i varje 

individs egna ansvar att finna denna motivation. Arbetsledare 2 hävdar vidare att det för att driva 

projektet framåt, är viktigt att ha ett mål att nå, att det skapar motivation. Att faktiskt få se 

slutresultaten när de är färdigbyggda, och att kunna arbeta med något som alla sedan känner sig 

stolta över, det motiverar. Arbetsledare 2 menar att det tydligt syns i ett projekt om medarbetarna 

är motiverade eller inte, och att det märks på projekt från projekt om motivationen finns där eller 

inte. I de fall där medarbetare inte varit motiverade har det känts av i gruppen, i form av 

uppgivenhet och olust. Arbetsledare 2 menar att detta till stor del beror på formen av ledarskap, 

att det finns vissa ledare som inte är lämpade för att leda andra, som inte ger motivation till andra. 

Där motivationen däremot funnits har det varit en annan gruppdynamik, där det snarare arbetats 

som ett lag. Där finns en känsla av ett vi, att vi ska skapa något tillsammans. Arbetsledare 2 nämner 

också att motivation handlar om att kunna se det positiva och möjligheter i det som görs och 

händer, istället för problem.  

 

Arbetsledare 4 är inne på samma spår om att motivation är grunden till att det ska gå bra i projekt. 

Om du som arbetsledare inte känner någon motivation så kommer inte planeringen eller dialogen 

med yrkesarbetarna att fungera. I fråga om att motivera yrkesarbetarna tycker hen att det är en 

arbetsuppgift som ingår i jobbet som arbetsledare, att återkoppla och se till så att jobben utförs. 

Arbetsledare 3 trycker på vikten av att vi alla på arbetet är lika och att det inte finns ett “dem där ute 

och vi här inne.” Det menar hen är betydande för att ge dem där ute motivation. Hen menar vidare 

att hens uppgift som arbetsledare är att se till att de ute i produktionen mår bra på arbetet, hen har 

ansvar för det och beskriver det som att hen försöker hitta nyckeln mellan dem och jag. Att det 

finns olika sätt att knyta an till en person, att du som arbetsledare måste känna av vilken typ av 

person det är för att kunna möta och motivera den på bästa sätt. Arbetsledare 5 pratar också 

mycket om vikten av att motivera yrkesarbetarna. Att det är viktigt att de får komma till jobbet 

och känna att de trivs och mår bra samt känna att de gör något meningsfullt och ständigt kommer 

framåt i arbetet. Arbetsledare 6 är inne på att det är av stor vikt att du som arbetsledare genomsyrar 
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en god ton mot dina yrkesarbetare, att ditt egna humör speglar av sig på de och påverkar deras 

motivation. 

 

Angående motivation för sig själv upplevs många olika aspekter som gör arbetet motiverat för de 

olika arbetsledarna. Arbetsledare 2 talar även här om att det handlar om att nå ett färdigt hus, en 

slutprodukt samt att få en nöjd kund. Att det är tillfredsställelsen i det som är motivationen till att 

gå till jobbet varje dag. Arbetsledare 3 menar att själva arbetet är motiverande i sig. Hen säger att 

jobbet alltid går först, att det är det hen brinner för och sätter före allt annat. Motivationen i arbetet 

nämns komma från att arbeta som ingenjör, att skapa något. Att se det man skapat och få känna 

sig stolt över det och att få bygga något från noll till ett färdigt hus, ett slutresultat. En annan aspekt 

arbetsledare 2 tycker är viktig för att känna sig motiverad på arbetet är relationen till medarbetarna. 

Att alla känner att de mår bra, samt att alla känner att de kan ha roligt på arbetet. Det ska kunna 

kännas lika tryggt och bekvämt på arbetsplatsen som om medarbetarna vore din familj. Hen 

tydliggör med att det är viktigt att inte känna någon konkurrens sinsemellan varandra och att inte 

behöva bevisa sig för de andra eller sin chef hela tiden. 

 

Arbetsledare 5 är inne på ett annat spår och tycker att det är motiverande att få jobba med 

problemlösning och planering. Att både försöka se en helhet samt studera projektet på detaljnivå 

och likaså vara ute i produktionen och hjälpa till där. Hen menar att det motiverar när 

yrkesarbetarna känner sig motiverade, vilket hen upplever att de är när de inblandade i en specifik 

fråga inte missförstår varandra. Då slösas inte tid på att göra om uppgifter som blivit fel. 

Arbetsledare 5 menar enkelt att det som motiverar är att få produktionen att gå framåt utan 

problem på vägen, samt att få arbetarna på plats att må bra. Hen menar att det är det som måste 

driva och motivera en, för att vara en bra arbetsledare. Arbetsledare 6 är inne på ytterligare ett 

annat spår som handlar om att personen vill kunna arbeta på sitt sätt och har svårt att motivera sig 

när någon säger till hur en uppgift ska lösas. 

4.2.4 Värdeskapande 

Värdeskapande arbete är något arbetsledarna har en delad syn på. Arbetsledare 1 menar att alla 

uppgifter ger ungefär lika mycket värde för hen själv även fast vissa uppgifter kan upplevas roliga 

och därav ge mer. Hen hänvisar också till de regler och den struktur som företaget satt upp och 

menar att om arbetsledarna blivit tilldelade en uppgift finns det ett syfte med den och därigenom 

fås ett värde för företaget. Övriga arbetsledarna menar istället att de har arbetsuppgifter som de 

upplever som mer värdeskapande och arbetsuppgifter som de upplever som mindre 

värdeskapande.  

 

Arbetsledare 2 menar att morgonmötet är det viktigaste om dagarna. Att sätta en struktur och få 

alla medarbetare att vara med på den och börja prata. Genom att göra det skapas motivation för 

de ute att börja prata med varandra och tillsammans lösa problem utan att behöva använda sig av 

arbetsledaren som mellanhand, vilket hen anser skapar värde i flera steg. Just att öppna upp för 

dialog och att skapa en relation till yrkesarbetarna och ett förtroende för att arbetsledarna inne på 

kontoret faktiskt kan saker och inte bara kommer ut och förstör och fattar dåliga beslut. Detta 

menar Arbetsledare 2 är viktigt för värdeskapande och till stor del sker under morgonmötet varje 

morgon. Att bygga relationer är något som också Arbetsledare 6 tar upp som värdeskapande 
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arbete. Detta sker genom att vara ute och prata med yrkesarbetarna och lära känna dem och hur 

de fungerar. Att lära sig läsa dem och se när de har bra dagar och när de har dåliga dagar för att 

veta hur mycket det går att pressa dem för att få ut det där lilla extra om det behövs. Utöver den 

sociala biten som fås genom att vara ute menar arbetsledare 6 också att det är värdeskapande att 

vara ute med yrkesarbetarna för att få en bättre uppfattning om vad de faktiskt gör, hur tungt deras 

arbete är och hur lång tid olika moment faktiskt tar. Detta för att själv kunna göra bättre 

uppskattning av tidsåtgång och planering. Arbetsledare 4 tar också upp att spendera tid ute som 

en värdeskapande aktivitet, dels för det sociala och för att se till att yrkesarbetarna mår bra men 

också med koppling till att det är lättare att göra bättre uppskattningar av tidsåtgång och planering. 

Även arbetsledare 5 är inne på utevistelsen, att hinna ta sig tid och vara ute och känna av 

stämningen i gruppen, vilket hen, likt arbetsledare 2 anser styrs mycket av morgonmötet varför 

hen också nämner det som en av de mer värdeskapande uppgifterna.  

 

Planering är något som i princip alla arbetsledare nämner som värdeskapande tid för de själva. På 

frågan om vad som är värdeskapande och vad hen lägger mest tid på svarar Arbetsledare 3: 

“Planering, planering är nummer ett för mig.” Arbetsledare 5 menar också att planeringen är viktig och 

ger mycket värde för hen. En god långsiktig planering underlättar för projektets tidplan och 

samordning vilket leder till att färre misstag görs. Detta ger värde för flera, dels för arbetsledaren 

själv men också för företaget, slutkund etc. Hen pratar vidare om att egna veckoplaneringar och 

dagsplaneringar också är viktigt att lägga tid på, och då inte enbart sitta inne och planera men också 

hinna gå ut och kolla att den fungerar i verkligheten. “För det är lätt att man har en bild av hur det ser 

ut, men om man verkligen går ner dit och försöker kolla så här exakt det här ska dom göra, då kan man se lite 

mer grejer. Det kan ju vara smågrejer att det fattas några plåtar till exempel och så kan vi inte göra ett jobb” 

(Arbetsledare 5). Arbetsledare 6 nämner också kortsiktig planering som värdeskapande arbete. Att 

sitta ner med planering och titta på vad som ska göras idag, vad som ska göras imorgon och upp 

till en månad framåt, det menar hen är värdeskapande.  

 

Att lösa uppgifter som gör att produktionen går framåt och hitta en samordning som gör att saker 

och ting klaffar är något som både Arbetsledare 5 och 6 nämner som dagar de upplever som 

värdeskapande för sig själva och är något som motiverar dem. När arbetet flyter och 

kommunikationen och samordningen går bra. 

 

När mindre värdeskapande och icke-värdeskapande uppgifter diskuteras nämner flera av 

arbetsledarna vissa möten som något de upplever som icke-värdeskapande. Arbetsledare 3 menar 

att många av mötena tar upp samma saker och att det därigenom inte finns något värde i att ha 

alla möten. Hen menar också att på grund av att det är så pass många möten som tar på samma 

sak är det svårt att få folk att lyssna på det första mötet då det alltid finns ett “reservmöte”. Ett 

annat problem med att ha flera möten är att det nästan är samma personer som är med på de olika 

liknande mötena men inte riktigt. Detta gör att saker som tagits upp på ett möte måste tas om då 

det var någon som inte var delaktig. Om istället alla ser till att infinna sig på morgonmötet där 

mycket gås igenom skulle fler kunna ta del av samma information och färre möten behöva hållas. 

Arbetsledare 4 menar att det absolut finns många möten som ger värde, men också de som inte 

gör det. Framförallt möten som på något sätt hamnat i fel forum. Antingen med att fel saker 

diskuteras under mötet, saker som inte hör till ämnet som mötet var ämnat för, eller helt enkelt att 



 25 

rätt människor inte är på plats. Möten med fel personer på fel plats är något som också arbetsledare 

6 nämner. Framförallt möten där hen ombeds vara med, med motiveringen “det kan vara bra om den 

personen är med” där det egentligen inte finns något större syfte än att informationen som tas upp 

kan vara intressant att höra.  

 

Något annat arbetsledare 6 nämner som icke värdeskapande är den tid som läggs ner på utskick, 

uppföljningar, enkäter och liknande som skickas ut från huvudkontoret. För mycket tid på fakturor 

och ekonomi är ytterligare tid som hen inte upplever som värdeskapande. Hen hävdar här att det 

absolut är bra att ha en god kontroll på kostnader men att det också är sådant som ofta inte hinns 

med under dagarna och att mycket kvällstid och övertid därför läggs på detta varför hen upplever 

det som onödigt.  

 

Arbetsledare 2 pratar om att mycket icke-värdeskapande tid går åt vid dålig kommunikation. När 

arbetsledarna för olika yrkesgrupper inte kommunicerar ordentligt med varandra utan ger olika 

besked och går och tar beslut utan att förankra det hos den som är ansvarig. Detta menar hen både 

leder till ett försämrat förtroende hos yrkesarbetarna, stor förvirring och mycket omjobb. 

 

Arbetsledare 5 nämner att icke värdeskapande tid är relaterat till dålig planering. När 

skedesplaneringar och andra planeringar inte genomförs ordentligt och när saker som då är 

inplanerade inte kan genomföras för att olika grupper inte är ordentligt samkörda. Framförallt när 

planering och samordning som ligger på medarbetare högre upp i organisationen blir fel då detta 

både skapar irritation i arbetslaget men också leder till omarbeten och dubbeljobb vilket hen 

upplever som rent slöseri med tid. 

 

I tabell 5 finns en sammanställning över de respektive arbetsuppgifter som en eller flera 

arbetsledare upplevt som värdeskapande. 

 
Tabell 5. Värdeskapande aktiviteter enligt arbetsledarna 

Arbetsledare Alla uppgifter Planering Morgonmöte Bygga relationer Problemlösning Ute i produktion 

Arbetsledare 1 x           

Arbetsledare 2     x x     

Arbetsledare 3   x         

Arbetsledare 4   x       x 

Arbetsledare 5   x x x x x 

Arbetsledare 6   x   x x x 

 

4.2.5 Kommunikation 

Alla arbetsledare som skuggats är överens om att arbetsledarrollen är en social roll med mycket 

kommunikation som sker. Även ur skuggningarna kan detta intygas då det tydligt observerats att 

det för alla arbetsledare sker mycket kommunikation på arbetet, mestadels ute i produktionen med 

yrkesarbetarna och inne på kontoret med andra tjänstemän. Det kan även sägas ske 

kommunikation angående samordning med projekteringsledare, konstruktörer och arkitekter. En 
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del av denna kommunikation sker också via telefon, speciellt den kommunikationen med 

projekteringen som ofta inte finns på samma plats.  

 

Ute i produktionen handlar den övervägande kommunikationen om planering, funderingar och 

diskussioner med yrkesarbetarna. Det handlar om att diskutera hur nästa moment ska lösas, hur 

de ska gå tillväga samt hur produktionens olika yrkesgrupper inte ska störa varandras arbete. Detta 

är något som ofta tar tid att lösa och det uppmärksammas även att det kan vara svårt för olika 

yrkesgrupper att förstå varandra. 

 

Ytterligare en observation som gjorts genom skuggningarna angående kommunikation är hur 

kommunikationen sker. När en av arbetsledarna diskuterar problem och arbetsmoment med 

yrkesarbetarna berättar hen ofta vad det är som ska utföras men väljer aktivt att inte tala om hur, 

utan låter här yrkesarbetarna vara med och diskutera (Arbetsledare 6). En annan aspekt som 

arbetsledare 2 trycker på är att se yrkesarbetarna som de individer de är, som även de har privatliv 

och ett socialt behov. Detta menar hen hjälper till att tona ner “vi mot dem” - känslan, och skapar 

istället en känsla av ett lag där vi alla är lika och där vi arbetar tillsammans. Detta medför också att 

det blir lättare att ha roligt på jobbet, vilket hen också anser är en viktig del för att nå ett lyckat 

resultat.  

 

En annan aspekt av kommunikation i arbetet är att arbetsledarna tar hjälp av andra i sitt dagliga 

arbete, då de alla har lätt för att fråga runt, be om hjälp. Många av arbetsledarna nämner att det 

alltid finns någon på plats som är expert i just det område som berörs just nu.  

 

Arbetsledare 1 säger att det viktigaste med arbetet är att nå till det uppsatta slutresultatet, som är 

det som står på bygghandlingen. Detta menar hen nås då arbetsledaren kommer överens med 

yrkesarbetarna så att de gemensamt löser problem om hur arbetet ska utföras. Här genomsyras en 

öppen dialog där alla får formulera sina idéer och där alla gemensamt kan diskutera sig fram till 

den bästa lösningen. Arbetsledare 2 är också inne på att arbetsledaren och yrkesarbetarna behöver 

“finna varandra”, och att mycket av hur dialogen dem emellan sker beror på hur de som individer 

fungerar tillsammans. 

 

Arbetsledare 2 menar också att det är en väldigt social roll där det inte endast handlar om att kunna 

möta varandra i jobbrelaterade dialoger, utan också att kunna skapa en god kontakt med varandra 

genom att kommunicera om privata saker utanför arbetet. En så enkel sak som att lära sig allas 

namn ute i produktionen, tror hen betyder väldigt mycket. Det skapar en lättare ton och godare 

stämning på arbetet samt en tillit till varandra. Arbetsledare 3 instämmer i detta och menar att hens 

fokus ligger på att yrkesarbetarna ute i produktionen ska må bra på jobbet. Hen menar att vi alla 

är ett och samma lag, det finns inget “vi och dem”. Hen ser sin roll som arbetsledare som nyckeln 

mellan de där ute i produktionen och de här inne på kontoret. Men hen menar också att det är 

viktigt att känna efter vad det är för människor du har att göra med i varje enskilt fall, alla är olika 

och varje kommunikation och dialog med olika yrkesarbetare och underentreprenörer är unika. 

Arbetsledare 3 fortsätter med att detta hjälper personerna att trivas på arbetet, vilket är en 

förutsättning för att de ska prestera på arbetet. 
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Olika språk och diverse olika kulturer är något som arbetsledare 2 ser som en utmaning i 

byggbranschen. Här krävs en god dialog och kommunikation med varandra, som inte alltid är så 

enkel att uppnå menar hen. Men hen fortsätter också med att säga att “det är det som är det roliga”. 

Även arbetsledare 3 är inne på språket och kulturen, och menar att det lätt kan uppstå motstånd 

när personer inte förstår varandra till fullo på grund av språket, då det lätt kan uppfattas som att 

den som inte förstår språket inte kan sina arbetsuppgifter, vilket inte alls behöver vara fallet. Hen 

menar att det är viktigt att försöka bryta den gränsen och komma runt den spärren som att inte 

förstå varandras språk skapar.  

 

Arbetsledare 2 är också inne på att det är viktigt att fundera över vilken typ av ledare du som 

arbetsledare vill vara, hen tror på ett ledarskap där du inte behöver vara en mellanhand mellan de 

olika yrkesgrupperna i produktionen, utan tror istället på att de kan skapa en egen god dialog och 

lösa problem med varandra. Hen menar att den dialogen är den viktigaste, den ute i produktionen, 

vilket också kräver en hel del tillit gentemot varandra, både från de olika yrkesgrupperna men också 

från dig som arbetsledare.  

 

Arbetsledare 3 anser också att kommunikation är väldigt viktigt för att få produktionen att flyta. 

Hen menar att de olika yrkesgrupperna ute i produktionen behöver veta var och hur de andra 

ligger till för att kunna planera sitt arbete, vilket då sker genom god kommunikation. Hen säger att 

när kommunikationen inte fungerar missas saker vilket kan leda till problem och stillestånd i 

produktionen. 

 

Arbetsledare 4 säger till och med att du som arbetsledare måste vara social, annars kommer inte 

ditt arbete fungera. Hen menar att du måste veta vad alla gör, vara nyfiken och vilja veta vad alla 

gör. Då har du förutsättningarna för att lägga upp ditt egna arbete väl. 

 

Även arbetsledare 6 menar att rollen som arbetsledare är en social sådan. Hen säger att desto 

snabbare du lär känna personer på arbetet (syftar främst på yrkesarbetarna) och desto mer de tycker 

om dig, desto enklare kommer det bli att få med de på ditt tänkta arbetssätt. Hen menar vidare att 

en viktig uppgift som arbetsledare är att bygga bra relationer med människor på arbetsplatsen och 

att rollen på det sättet blir väldigt social. Samtidigt säger hen att många av hens arbetsledarkollegor 

inte är sociala, men trots detta väldigt kompetenta arbetsledare. Hen tror att det kan vara så då de 

är kunniga och kompetenta inom den tekniska biten och vet hur arbetsuppgifter bäst ska utföras, 

vilket på det sättet skapar ett förtroende och en tillit för yrkesarbetarna. 

4.2.6 Förändring inom rollen 

Som nämnts i förförståelsen finns det tankar inom det studerade företagets ledning att utveckla 

arbetsledarrollen mot en mer strukturanpassad roll än den är idag. Detta är något som delar 

arbetsledarna som skuggats och intervjuats i två delar. En del anser att detta kan vara bra, då det 

ges mer tid till planering och en mer uppstyrd tid när du kan arbeta proaktivt istället för reaktivt. 

Förespråkarna tycker även att detta arbetssätt skulle underlätta för dig som är ny i rollen, då det 

blir lättare att veta hur du kan gå in i rollen när det finns tydliga ramar och en mall för den 

(Arbetsledare 5 & 6). Arbetsledare 2 anser att ett strukturanpassat arbetssätt är det enda som 

fungerar ute i projekt. Det måste vara en sådan struktur som endast kan finnas i ett strukturanpassat 
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arbetssätt. Att arbeta proaktivt är nyckeln till ett lyckat projekt. Hen menar att det är av stor vikt 

att ligga framför i tiden i ditt arbete som arbetsledare. Du bör ligga 3-4 veckor framåt i din planering 

och lägga minst lika mycket tid där som du gör till nuläget, då finns det hela tiden en plan framåt 

vilket förenklar processen att driva projektet ditåt. 

 

De som tror på ett situationsanpassat ledarskap tror att det kommer bli svårt att få till en 

strukturanpassad roll som går att applicera på alla olika projekt i företaget. De menar att deras roll 

alltid kommer behöva anpassas till det specifika projektet, då alla projekt är unika. 

 

Arbetsledare 1 säger dock att även om hen inte tror på ett strukturanpassat ledarskap, tror hen att 

det skulle vara bra om dokumentering skedde på samma sätt för alla inom företaget då det skulle 

underlätta när du kommer till ett nytt projekt. Då kan du enkelt veta var du ska leta efter en viss 

dokumentation och kan här spara mycket tid och energi. Arbetsledare 4 menar också att rollen 

måste anpassas från projekt till projekt och trycker på att det är väldigt stor skillnad på hur rollen 

ska läggas upp beroende på om du arbetar i ett litet eller stort projekt. 

 

Att arbetsledare har olika bakgrund, vissa har bakgrund i skolan och ingenjörsutbildningar, medan 

andra har arbetat som yrkesarbetare och gjort karriär den vägen, gör också att det blir svårt att ha 

ett strukturanpassat arbetssätt menar arbetsledare 5. Det gör nämligen att alla arbetar olika och det 

blir då svårt att sätta en standardmall. Entreprenadföretaget där studien genomförts arbetar också 

för att få olika personlighetstyper i rollen, vilket även det gör det svårare att ha en liknande struktur 

för alla. Samtidigt tror hen att det är svårt med för fria ramar och gränser för vad ditt arbete 

innefattar, då arbetsbelastningen kan komma att bli snedvriden. Arbetsledare 5 diskuterar vidare 

om att det kan bli svårt att fungera generellt så en lösning är att kompromissa mellan dessa två sätt 

att arbeta, vilket då kan vara att ha ett strukturanpassat arbetssätt på projektnivå. 

 

Arbetsledare 6 är kluven i frågan och anser dels att ett situationsanpassat arbetssätt är att föredra 

då det ofta sker oväntade och oförutsedda saker ute i produktionen, vilket blir besvärligt att parera 

genom ett strukturanpassat arbetssätt. Med ett strukturanpassat arbetssätt sätts strukturen och 

planen för dagen redan innan och då finns ingen möjlighet att hantera de reaktiva händelserna som 

arbetsledare 6 anser ofta uppstår under dagen. Samtidigt säger hen att vi alla är olika och har olika 

personligheter. En del jobbar gärna över eller gör det där lilla extra för att det gynnar arbetet i sig, 

medan andra gör precis det som krävs av dig då du personligen får en behagligare arbetsdag. Detta 

påverkar också sättet vi arbetar på, varpå det blir svårt att ha ett strukturanpassat arbetssätt som 

ska vara lika för alla. Arbetsledare 6 reflekterar vidare angående struktur och tror att det kan vara 

bra för att du får saker gjorda, men samtidigt inte bra då du inte vill ha någon som säger åt dig hur 

du ska göra. Hen menar också att de bra dagarna som det strävas efter, är de dagarna då du inte 

behöver vara ute den mesta delen av tiden, då allt flyter på av sig självt för yrkesarbetarna och du 

som arbetsledare kan koncentrera dig på dina arbetsuppgifter inne. Arbetsledare 6 har en tro om 

att den viktigaste arbetsuppgiften för dig som arbetsledare är att genom samordning och 

problemlösning, få produktionen att flyta, alltså ett reaktivt arbete. Hen menar att det är det 

primära i din arbetsdag. Hen anser vidare att det vore bra med en form av punktlista med uppgifter 

du bör utföra på en dag, samt att ha saker schemalagt, då det ger en grund att bygga vidare på. Hen 

nämner även att en lista för uppgifter som kan vara bra att hinna med då det finns tid över kan 

vara bra att ha. Att få in en rutin med att få återkoppling av sina yrkesarbetare tror arbetsledare 6 
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också är viktigt. Detta kan fås genom att ställa påståenden till sina yrkesarbetare som “när du är klar 

med det här, vill jag ha återkoppling på hur det gick”, vilket hen nämner är en klurig sak att få in i sin 

vardagliga konversation med yrkesarbetarna. 

 

Arbetsledare 3 tycker att det är viktigt att ha en bra planering för dagen, från att du kommer in på 

morgonen tills att du går hem på eftermiddagen. Dels för att du då har en egen plan för ditt arbete 

och dels för att kunna visualisera vad du gör för din chef genom exempelvis rondering.  

 

Gällande förändringar som har skett inom rollen de senaste tio åren menar Arbetsledare 2 att den 

stora skillnaden ligger i arbetssättet i stort. Fokus har flyttats till produktivitet och att hålla nere 

kostnaderna vilket förr inte fanns i samma utsträckning. Hen menar att rollen i och med detta 

också blivit bredare, förr låg fokus på färre uppgifter men nu upplever hen att uppgifterna både är 

fler och mer övergripande. 

 

En förändring som observerats under skuggningarna är inom teknik och digitalisering. Några av 

de besökta projekten arbetar fortfarande med pappersritningar och är generellt analoga medan 

andra nyligen eller för ett par år sedan gått över och använder sig mer av modeller och digitala 

verktyg. 
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5. Analys 

I följande avsnitt görs en analys där resultatet i empirin knyts samman med teorin. 

5.1 Arbetsledarrollen 

Den bild som ges av arbetsledarrollen i förförståelsen stämmer i mångt och mycket med den bild 

som framkommit i resultatet. I likhet med vad både teori och förförståelsen säger visar resultatet 

av studien att arbetsledarens huvudsakliga uppgift är att driva och leda produktionen framåt. Vad 

som däremot innefattas inom denna uppgift är mer komplext och har dessutom förändrats över 

tid. Som Hjelm (2002) beskrivit arbetsledarrollen ansågs den under första hälften av 1900-talet 

som ledningens förlängda arm och högra hand. Arbetsledarna uppfattades då som auktoritära och 

hårda i sin ledarstil och var någon som endast styrde och ställde utan någon reflektion över 

yrkesarbetarna. Idag innebär däremot rollen stort personalansvar med fokus på det sociala och 

allas välmående. Stort fokus, tid och energi läggs på att se till att yrkesarbetarna trivs på jobbet och 

känner sig viktiga och delaktiga i arbetet. Att de får känna sig sedda och hörda. Ledarstilen har här 

utvecklats från den tidigare auktoritära till en mjukare och mer lyssnande ledarstil. Detta menar 

författarna till stor del beror på att arbetsklimatet, både generellt och inom byggbranschen, rört sig 

mot en allt plattare organisation med individen i fokus. 

 

Förändringen mot en plattare organisation och mjukare ledarstil har också medfört en förändrad 

syn på arbetsledarrollens plats i hierarkin. Tidigare ansågs rollen som nämnt ligga högt upp i 

hierarkin nära ledningen men idag upplevs den snarare befinna sig nästan längst ner. Den starka 

önskan om att skapa trivsel och delaktighet har gjort att arbetsledarrollen hamnat i kläm mellan 

ledningen inne och yrkesarbetarna ute och ska där försöka medla och serva alla. Detta gör att det 

går att hitta starka kopplingar till en mellanchef. Då mellanchefen också, som Dopson (1994) 

beskrivit, är “fånge mitt i hierarkin” med krav från två olika håll. Detta upplevs skapa en stor 

konflikt inom rollen som gör det svårt att prioritera. Kopplingen mellan arbetsledarrollen och 

mellanchefen är något som flera av arbetsledarna själva uppmärksammar. Just upplevelsen av att 

vara en länk mellan olika led eller nivåer i organisationen som ska samordna och knyta ihop dessa. 

Att eftersträva en plattare organisation kan på många sätt anses vettigt och skapa en större 

gemenskap på arbetsplatsen, att involvera alla så att de får känna sig delaktiga och betydelsefulla. 

Men som Thomas och Linstead (2002) och Parris et al. (2008) beskriver ställer detta ett allt större 

krav på mellanchefen. Värt att nämna gällande arbetsledaren som mellanchef är att det är just 

ledarskapet i rollen som kopplas till mellanchefen, dock finns inget officiellt chefsansvar. Att det 

går mot en mjukare ton är något som författarna upplever som positivt då det skapar en större 

samhörighet och vilja att jobba tillsammans men det kan också ha flera negativa aspekter. En rädsla 

över att uppfattas som auktoritär eller på något sätt nedlåtande skapar en risk för att arbetsledarna 

tappar just sin ledarroll och blir mer av en coach åt yrkesarbetarna. Här upplever författarna att 

det är viktigt att de håller kvar och fortsätter se på sin yrkesroll som en faktisk ledare, att de vågar 

ta beslut och styra utan att känna att de för den delen trampar någon på tårna. 

 

En annan reflektion som författarna gjort under studiens gång och som bidrar till komplexiteten 

är den stora bredd som finns bland arbetsuppgifterna. Många olika personer, saker och problem 

ska hanteras samtidigt vilket gör att rollen uppfattas som en starkt problemlösande roll. Dessa 
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faktorer menar författarna är starkt bidragande orsaker till den stora arbetsbelastningen som flera 

av arbetsledarna upplever. Många olika uppgifter kräver dels mycket ställtid för att växla mellan 

olika arbetsuppgifter. Det kräver också att arbetsledarna hela tiden måste prioritera mellan olika 

uppgifter vilket i sig skapar en splittring. Den problemlösande rollen anser författarna också ökar 

på arbetsbelastningen. Eftersom personerna redan är inställda på att lösa problem och hantera 

saker som uppstår, blir det enkelt för dem att ta på sig ytterligare en uppgift, motståndet blir inte 

speciellt stort. Problemet med detta kan dock vara att även om det i början kan ses som relativt 

små problem som går att lösa snabbt kan vissa växa och bli till stora surdegar som senare blir ännu 

svårare att lämna vidare. En tanke för att underlätta detta menar författarna skulle vara att 

strukturera upp rollens uppgifter, i olika prioriteringar, för att få en tydligare bild av vad som ska 

göras utifrån dig som arbetsledare. Att ge tydliga ramar som gör det enklare för dig som ny, samt 

underlättar vid byte av projekt. För som konstaterats i resultatet, trots bredden och komplexiteten 

i rollen som nämnts ovan, är den mer strukturerad och uppstyrd än vad som tidigare trots. Att 

förstå arbetsledarrollen idag handlar därför mer om hur arbetsledarna jobbar och mindre om vad 

de gör. 

 

Ytterligare en reflektion som författarna gjort är att de personer som har en mer strukturerad ansats 

till sina dagar, som lägger mycket tid och fokus på planering och tydligt skriver ner eller på andra 

sätt strukturerar upp nuvarande och kommande arbete har en mer hanterbar dag, med mindre 

missar. Detta upplevs kräva mer energi av arbetsledarna under dagen men också ge en större känsla 

av kontroll. Det blir mindre missar och omjobb, vilket författarna menar i slutändan inte tar mer 

energi än att arbeta reaktivt.  

 

En annan aspekt som framkommit under skuggningar och intervjuer är att arbetsledarna själva har 

en väldigt blandad uppfattning av vad de lägger sin tid på om dagarna och att den ofta skiljer sig 

från det som observerats under skuggningarna. Generellt upplevs tid som läggs på uppgifter som 

är tråkiga ta mycket tid. Exempel på detta är fakturahantering som av många arbetsledare upplevs 

ta mycket både tid och energi av arbetsdagarna, vilket i själva verket inte alls tagit särskilt mycket 

tid under de dagar som skuggningarna skett. Hur mycket tid arbetsledarna lägger ute i produktion 

samt mängden telefonsamtal under en dag har också visat sig svårt att uppskatta. Att arbetsledarna 

själva har en dålig insikt av vad de lägger sin tid på kan ses som problematiskt ur flera aspekter. 

Dels blir det svårare för dem själva att lägga upp och planera sina dagar när de saknar 

tidsuppfattning. Men framförallt blir det, i enlighet med Barley och Kundas (2001) teori, svårare 

att arbeta med utveckling och förändring inom en organisation. Eftersom arbetsledarrollen, då den 

ses som en mellanchef, är en nyckelperson i förändringsarbetet bör en stor del av 

utvecklingsarbetet inom rollen fokusera på att få en bättre kunskap om det egna arbetet. 

5.2 Motivation 

Alla arbetsledare som skuggats är överens om att det är deras uppgift att som arbetsledare kunna 

motivera yrkesarbetarna och se till att de mår bra på jobbet. De verkar också överens om att 

motivation handlar om att kunna och vilja arbeta effektivt, att utföra ett bra jobb, känna glädje för 

det som görs på arbetet samt må bra på jobbet. Detta gäller både den egna motivationen och 

motivationen gentemot yrkesarbetarna. Men bland arbetsledarna finns det faktorer som skiljer sig 

utifrån vad som kan tänkas skapa motivation. Detta är något som också stöds i teorin, där Weiner 
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(1992) och Franken (2002) definierat motivation som “Motivation är de faktorer hos en individ som 

väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål.” (refererad i Hein, 2012). De 

beskriver att motivation och faktorerna som skapar motivation skiljer sig från individ till individ, 

något som också Gonzalez (1991) är inne på. Utifrån vad som observerats under skuggningarna 

och intervjuerna kan denna teori bekräftas, de olika arbetsledarna har olika syn på vad som skapar 

motivation, framförallt den egna, men till viss del även till yrkesarbetarna. 

 

Gällande vem som har ansvar för att yrkesarbetarna är motiverade har arbetsledarna något delade 

åsikter. De flesta anser att det är arbetsledarens ansvar att se till att yrkesarbetarna är motiverade 

på jobbet, genom att exempelvis själv hålla humöret uppe, vilket kan ses som klassiskt ledarskap. 

En av arbetsledarna menar dock att ansvaret ligger på yrkesarbetarna själva. Du som arbetsledare 

har fortfarande ett ansvar att skapa goda förutsättningar för att skapa motivation hos 

yrkesarbetarna, men det är var och ens egna ansvar i slutändan. Det här är något som författarna 

anser är en rimlig tanke. Ansvaret bör inte ligga på dig som arbetsledare, då blir rollen endast än 

mer komplex och mellanchefsrollen kommer förstärkas än mer. Det kan också leda till att du som 

arbetsledare snarare blir en coach gentemot yrkesarbetarna, istället för den ledare du faktiskt är. 

Trots detta är det viktigt att hitta förutsättningar som gör det möjligt för yrkesarbetarna att känna 

motivation till arbetet, då det har observerats ur skuggningarna att projekt med motiverade 

medarbetare tenderar att vara projekt som det går bättre för både i tidplan, ekonomi samt 

välmående för de inblandade i projektet. Det skapas då en positiv spiral av motivation och lyckade 

projekt.  

 

De flesta andra faktorer som skapar motivation för yrkesarbetarna är liknande hos arbetsledarna. 

Det handlar för de flesta om att ha ett tydligt mål med det som görs, både ett slutmål men också 

delmål nämns som viktiga faktorer för att skapa en känsla av motivation. Det här stöder också 

teorin, både Hein (2012) och Elvnäs (2017) nämner detta. Författarna anser också att det här är en 

viktig del i att känna motivation, då det utan tydliga och konkreta mål kan vara svårt att veta vad 

det jobbas mot samt svårt att förstå syftet med det som görs. 

 

Alla arbetsledare arbetar mycket med att skapa motivation för yrkesarbetarna och många ser det 

som sagt som att det ingår i deras arbetsuppgift att göra just detta, att det ligger på deras ansvar att 

yrkesarbetarna mår bra på arbetet. Elvnäs (2017) belyser aspekten av att kunna meddela en 

medarbetare på plats att hen utfört ett bra jobb, som skapar motivation för arbetaren samtidigt 

som det skapar en god dialog sinsemellan de två parterna. Att vara uppmärksam, utvärdera och 

följa upp arbetet kontinuerligt är också något som Elvnäs (2017) belyser, vilket även många av 

studiens observerade arbetsledare anser ligger till grund för deras arbete gentemot yrkesarbetarna. 

Här kan nämnas att vara ute på plats i produktionen som en viktig del av arbetsledarens 

arbetsuppgifter, vilket medför att du kan ge motivation direkt till yrkesarbetarna ute på plats. 

 

En tydlig likhet som alla arbetsledare delar är att den inre motivationen är betydligt mer 

framträdande än den yttre. Detta är något som även det stöds i teorin, där det kan konstateras att 

arbetsmotivation tidigare handlat mer om yttre motivation, men idag mer och mer går mot den 

inre motivationen, vilket belyser att må bra på jobbet, känna glädje på jobbet och att trivas med 

sina kollegor vilket är något som styrs av den inre självkänslan. Det här är inte något som förvånar 

författarna, då det i allmänhet på arbetsplatser blivit en allt viktigare aspekt. Författarna har noterat 
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att generellt bryr sig den yngre generationen alltmer om den inre motivationen, som att trivas och 

må bra på jobbet, snarare än aspekter som lön och att få beröm och yttre bekräftelse. Även i 

entreprenadföretaget som legat till grund för denna studie märks detta av, då företaget arbetar 

mycket med att du som individ ska må bra, känna dig delaktig och värdefull. Det här syns bland 

annat i ett arbetsprogram som nyligen initierats i organisationen. Organisationen går också mot en 

plattare organisation, vilket författarna menar kan hjälpa till att belysa den inre motivationen, då 

det för dig som individ skapar en känsla av att vara värdefull och närmare beslutsfattandet. 

 

I fråga om att motivera sig själv skiljer sig faktorerna för motivation betydligt mer bland 

arbetsledarna. Någon nämner att själva skapandet som du som ingenjör utför ger motivation i sig, 

en annan menar att nå slutprodukten skapar motivation och en tredje att relationen till 

medarbetarna är en faktor för motivation. Ytterligare faktorer som nämns är problemlösning, 

arbeta för att produktionen går framåt samt att få arbeta på sitt sätt. Författarna menar att det 

skiljer sig mycket bland dessa faktorer för att arbetsledarna har olika bakgrund. Några har arbetat 

som yrkesarbetare och sedan gjort karriär, medan andra har en bakgrund från skolan och 

ingenjörsutbildning. Det här menar författarna ger olika perspektiv på rollen, speciellt i fråga om 

vad du själv anser är motiverande med arbetet. Att det inte ger många olika faktorer i att motivera 

andra menar författarna handlar om att rollen faktiskt är tydlig i att du ska leda yrkesarbetarna och 

produktionen och få den att flyta på bra framåt. Men det som är diffust och som skiljer sig är hur 

du ska göra det, vilket då skapar olika faktorer av hur du utför uppgifter och på detta sätt ger olika 

motivationsfaktorer gentemot dig själv. 

5.3 Värdeskapande 

Generellt har arbetsledarna enligt resultatet en delad syn på vilka arbetsuppgifter och moment som 

är värdeskapande för de själva i arbetet. Vissa anser att alla uppgifter ger ungefär samma värde 

medan andra tycks anse att det finns mer eller mindre värdeskapande uppgifter. Gemensamt för 

de olika uppgifterna som bringar värde tycks dock vara att de tillför något till arbetsledaren, 

antingen att de för arbetet framåt där och då eller gör att arbetet på sikt kan ske smidigare eller 

lättare. I teorin pratar både Zeithaml (1988) och Sunding (2006) om värdeskapande som något 

som är knutet till en person och deras behov, vilket här alltså bekräftas. Varje individ har ett eget 

behov av att föra arbetet framåt, hur det behovet tillfredsställs varierar sedan utifrån person. 

Tanken i teorin om att värdeskapande arbete är en strävan efter att skapa synergieffekter kan också 

bekräftas i resultatet i och med tanken om att samtal och ökad förståelse i längden kan skapa ökat 

mervärde och minskad kontraproduktivitet.  

 

Teorin om att värdeskapande går att dela in utifrån klassificering av aktiviteter är också något som 

till stor del stöds i praktiken. De flesta av arbetsledarna bekräftar att det finns arbetsuppgifter som 

de upplever som mer värdeskapande och arbetsuppgifter som de upplever som mindre eller inte 

alls värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som arbetsledarna anser ger dem 

något, som för dem framåt i produktionen. En sådan uppgift som flera av arbetsledarna nämnt är 

planering. Planering kan ses som både direkt värdeskapande i och med att det ger en bättre bild av 

vad som ska komma, en större förståelse och insikt i projektet, men är också indirekt 

värdeskapande i och med att det är en förutsättning för att kunna genomföra nya moment och 

driva produktionen framåt. Planering kan också vara indirekt värdeskapande i och med att den, då 
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den inte fungerar, ofta kan ses som direkt värdeminskande. Planering som inte håller eller inte är 

ordentligt genomförd upplevs ofta leda till väntetid och omjobb, aktiviteter som i teorin 

kategoriserats som icke värdeskapande. 

 

En annan uppgift som flera av arbetsledarna haft delad syn på och ofta hänvisat till som en uppgift 

som mest stjäl tid och inte ger något värde för arbetsledarna är fakturering. Att arbetsledarna inte 

ser denna tid som värdeskapande skulle kunna förklaras med teorin om vem en aktivitet är 

värdeskapande för. Trots att fakturahantering är något som skulle kunna tolkas som värdeskapande 

ur exempelvis företagets perspektiv då det kan ses som nödvändigt för att hantera kostnader, är 

det inget arbetsledarna upplever ger dem värde och därför menar författarna att aktiviteten upplevs 

som mindre värdeskapande av arbetsledarna.  

 

Mindre värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter beskrivs i teorin av Liker 

(2004), Drogosz (2002) och Ax et al. (2009) som aktiviteter som inte ger något värde eller till och 

med genererar en värdeminskande effekt. Ur resultatet kan utläsas att den tid som arbetsledarna 

ofta upplevt som icke värdeskapande är tid som inte ger något värde för arbetsledaren. Exempelvis 

nämns vissa möten som icke värdeskapande aktiviteter. Detta kan vara möten som används som 

ren distribuering av information, information som kunde getts ut via andra forum. En del möten 

är också snarlika varandra och behandlar ungefär samma information vilket också upplevs som 

icke värdeskapande och även värdeminskande då de kan ses som ett typ av dubbelarbete. Ett tredje 

exempel på möten som nämns av arbetsledarna som inte bringar värde är när fel personer är 

närvarande eller fel frågor behandlas. Detta leder till att syftet med mötet inte uppnås eller att 

frågor inte fullt ut kan lösas. Under skuggningarna har författarna också upplevt att det i samband 

med möten genereras mycket väntetid vilket enligt teorin inte heller bör ses som något annat än 

icke-värdeskapande. 

 

En generell upplevelse av författarna är att många arbetsledare är frustrerade över att de inte gör 

mer om dagarna, att de inte skapar mer värde. Detta är något som observerats genom flertal 

informella samtal i fikarummet mellan arbetsledarna. Detta trots att arbetsledarna kan nämna flera 

aktiviteter under uppföljningsintervjuerna som de anser vara värdeskapande. En orsak till att 

arbetsledarna upplever detta menar författarna kan vara att rollen är väldigt bred och att dagarna 

innefattar många olika arbetsmoment samt oförutsedda händelser och avbrott. Därigenom 

genereras mycket ställtid vilket tidigare av Liker (2004) definierats som icke värdeskapande tid. 

Känslan av icke-värdeskapande hos arbetsledarna menar författarna därför till stor del grundar sig 

i den stora andel ställtid och inte att alla uppgifterna i sig är icke värdeskapande. 

5.4 Kommunikation 

Som tidigare nämnt är alla observerade arbetsledare överens om att arbetsledarrollen är en social 

roll, där det krävs en god kommunikation och dialog. Att rollen är väldigt social kan även intygas 

från skuggningarna och det kan från skuggningarna också konstateras att större delen av 

arbetsledarnas tid går åt till någon form av kommunikation. En stor del handlar om direkt 

kommunikation på plats i produktionen och på platskontoret, men det sker också en hel del 

kommunikation indirekt, via exempelvis mejl och telefonsamtal. Av denna anledning anser 

författarna att i princip alla arbetsledarnas arbetsuppgifter innefattar någon form av 
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kommunikation. Som Kakabadase et al. (1988) nämner i teorin handlar kommunikation om att 

dela, utbyta och förstå information mellan berörda parter. 

 

I teorin nämner Dainty et al. (2006) att kommunikation är något som det bör läggas stor vikt vid 

då det påverkar många områden. Detta är även de observerade arbetsledarna överens om, de säger 

alla att kommunikationen är en central del i deras dagliga arbete. Dainty et al. (2006) fortsätter 

vidare om att organisationer som är i ständig förändring och utveckling använder kommunikation 

som ett nyckelbegrepp för att få medarbetare att acceptera förändringar och utvecklingar. 

Författarna menar att arbetsledaren även här blir en mellanhand mellan de som bestämmer om 

förändringen och de som ska genomföra förändringen. Det kan handla om förändring som 

digitalisering, nya arbetssätt, arbetstider, samverkansmetoder med mera. Mellanhanden kan också 

fungera som en länk åt det andra hållet, där yrkesarbetarna vill åt en förändring där arbetsledarens 

uppgift då blir att förmedla den till de som bestämmer om det kan ske en sådan förändring. I 

sådana här processer blir då kommunikationen sinsemellan berörda parter avgörande för att 

förändringen ska kunna genomföras och fångas upp. 

 

Även i kommunikation kan arbetsledaren i form av en mellanchef observeras. Skyttner (1998) 

säger i teorin att kommunikation kan ses som något som används för att överbrygga ett avstånd, 

både mellan två personer och över världen. Här tänker sig författarna då en tydlig koppling till 

mellanchefsrollen, där arbetsledarens uppgift blir att förmedla informationen som bestäms inne på 

kontoret ut till produktionen och yrkesarbetarna. Som nämnts tidigare blir arbetsledaren nyckeln 

mellan de ute i produktionen och de inne på kontoret. 

 

Som nämnts i teorin anser också Dainty et al. (2006) att graden av hur motiverade organisationers 

medarbetare är beror på hur kommunikationen fungerar. Dainty et al. (2006) menar att det handlar 

om att ledaren, i detta fall arbetsledaren, ska kunna förmedla det medarbetaren ska uppnå och det 

ansvar denne har mot organisationen. Detta görs då via en god kommunikationskanal, där 

arbetsledaren också har i uppdrag att lyckas förmedla vikten av deras arbete till sina medarbetare. 

Det här anser författarna är en viktig del av kommunikationen, då du som medarbetare behöver 

förstå vikten av ditt arbete för att känna dig delaktig i projektet, vilket i sin tur leder till att du blir 

motiverad och utför ett väl arbete. Återigen menar författarna att det handlar om att få med sig 

yrkesarbetarna, att få de att känna sig lika mycket värda som de inne på kontoret. Här är då en god 

kommunikation och en två-väga kommunikationskanal central, då du som medarbetare känner dig 

mer delaktig i projektet vid en sådan form av kommunikation, istället för en en-väga där endast 

arbetsledaren kommunicerar och ingen dialog sker mellan arbetsledaren och yrkesarbetarna. Det 

skapar snarare omotiverade och oengagerade yrkesarbetare och en känsla av att vara mindre 

betydelsefull än andra. 

 

Ytterligare en aspekt av hur kommunikation används i det dagliga arbetet är då arbetsledarna tar 

hjälp av varandra. I princip finns det alltid någon annan nära till hands som kan det just du inte 

kan. Här används då kommunikation som ett verktyg för att komma vidare i arbetet, lära sig av 

varandra och föra över kunskap mellan olika individer. 

 

En problematik kring kommunikation som observerats under skuggningarna och intervjuerna är 

komplexiteten av att branschen använder sig av diverse olika språk. Dels använder sig branschen 
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av många underentreprenörer från andra länder som då inte pratar svenska, och dels finns det 

många i Sverige som idag inte är helt bekväma med att använda sig av engelskan som ett 

arbetsspråk. Det här skapar stora språkbarriärer som gör det lätt att missa viktiga detaljer och kan 

leda till att stora problem skapas endast på grund av denna miss i kommunikationen. Då det också 

för de allra flesta individer är svårare att göra sig helt förstådd på ett annat språk än på ditt 

modersmål, kan det också leda till att parterna känner ett sämre förtroende för varandra och att de 

inte vågar lita på varandra. Författarna menar att det skulle behövas hitta lösningar på detta, då 

branschen blir mer och mer internationell. 

 

Slutligen vill författarna också poängtera att trots all observation och analys om att 

arbetsledarrollen är en social roll, nämner ändå en av arbetsledarna att alla hens arbetsledarkollegor 

inte är särskilt sociala, men klarar av rollen mycket bra ändå. Här menar författarna att det återigen 

handlar om en god kommunikation, vilket inte endast innebär att kunna prata på om mycket, utan 

det kan också handla om att säga och förmedla rätt saker vid rätt tidpunkt. 

5.5 Förändring inom rollen 

Eftersom byggbranschen befinner sig i ständig förändring och idag står inför en stor 

utvecklingsprocess, inte minst med hänsyn till digitaliseringen och kulturförändringen, måste också 

organisationer och yrkesroller ständigt utvecklas för att anpassas. 

 

Enligt teorin av Hjelm (2002) har arbetsledarrollen genomgått en stor förändring under 1900-talet. 

Från att vara en auktoritär och hårt styrande roll till en allt mjukare ledarstil, på gränsen till 

coachande i vissa fall. Denna förändring i ledarskapsstil ser författarna som den mest utmärkande 

förändring som skett inom rollen de senaste åren. Där fokus riktas på den sociala tillvaron, 

problemhantering, konfliktlösning och att skapa en lagkänsla i produktionen. Detta är något som 

uppmärksammats under skuggningarna och som också stöds av det fokus på motivation och 

kommunikation som tas upp återkommande i studien. Det har också visat sig under intervjuerna 

och i dialog med arbetsledarna att alla är eniga om att dessa är viktiga komponenter i deras 

ledarskap. En annan förändring som arbetsledare 2 var inne på som skett inom rollen de senaste 

10 åren är att rollen har blivit mycket bredare, att den nu innefattar många fler och mer 

övergripande uppgifter än tidigare. Speciellt nämns fokus på produktivitet och kostnader som en 

breddning. Detta kan också anses bekräftas av andra arbetsledare gällande fakturahantering. En 

uppgift som flera arbetsledare ifrågasatt och inte ansett tillhöra arbetsledarens uppgifter eller vara 

värdeskapande. En anledning till detta menar författarna är att det är en relativt ny del av 

arbetsledarens roll som inte har blivit helt inarbetad än.  

 

En annan tydlig utveckling som skett de senaste åren är rollens anpassning till ny teknik och 

digitalisering. Utvecklingen effektiviserar branschen och underlättar många delar i 

arbetsledarrollen, framförallt kommunikation, samordning och planering. Men den skapar också 

mer administration och jobb. Med ny teknik går många arbetsuppgifter snabbare vilket möjliggör 

att varje arbetsledare kan hinna med fler uppgifter än tidigare. Ny teknik möjliggör också enklare 

och effektivare sätt att dokumentera och följa upp arbeten som görs. Författarna menar att just 

dessa möjligheter har lett till ökad administration, det vill säga fler administrativa uppgifter att 

utföra för arbetsledare än tidigare. Något som från början setts som ett hjälpmedel kan alltså också 
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ses som en orsak till stress. Detta överensstämmer med Mikaelsson och Swensson (2004) teori om 

att arbetsledare idag är stressade och att faktorer som ökar på stress är just administrativa uppgifter.  

 

Gällande fortsatt utveckling av arbetsledarrollen går det att ur empirin förstå att 

entreprenadföretaget där studien utförts under senare tid reflekterat mycket kring just detta. Det 

har konstaterats att rollen i dagsläget setts som en situationsanpassad och projektbaserad roll. 

Däremot har detta börjat ifrågasättas mer och mer och det finns idag en tanke om att utveckla 

rollen till att göra den mer strukturanpassad (Respondent).  

 

Att strukturanpassa arbetsledarrollen är något som delar de skuggade arbetsledarna. Flera talar för 

att en tydligare struktur och ett tydligare ramverk att jobba utifrån och tydligt specificerade 

arbetsuppgifter skulle underlätta arbetet, framförallt när du är ny i rollen. De menar att det då 

skulle finnas något att förhålla sig till och något att stämma av mot under dagen vilket skapar en 

trygghet. Några menar också att ett mer strukturanpassat arbetssätt skulle frigöra mer tid till 

planering och annan administration som idag inte helt hinns med, vilket skulle möjliggöra att kunna 

arbeta mer proaktivt än reaktivt.  

 

Det finns dock flera aspekter som arbetsledarna menar talar emot ett strukturanpassat arbetssätt. 

Dels består en stor del av arbetsdagen av hantering av oförutsedda händelser vilket, per definition, 

inte går att planera in. En annan aspekt som gör det svårt att strukturanpassa rollen är att många 

arbetsledare idag har väldigt olika bakgrund. Vissa har arbetat som yrkesarbetare eller maskinister 

under många år innan de går in i rollen som arbetsledare. Andra kommer direkt från en 

högskoleutbildning eller yrkesutbildning. Detta gör att alla har olika arbetssätt, vilket skulle göra 

det svårt att hitta en struktur som passar alla. Ytterligare en aspekt som gör det svårt att hitta en 

tydlig struktur för alla är att byggbranschen är baserad på projekt och projektorganisationer. Detta 

gör att varje arbetsplats, varje projekt, anpassats efter de behov och de förutsättningar som finns 

där (Kwak et al., 2015). Även fast roller inom ett projekt ofta är återkommande är de också 

anpassade efter varje unikt projekt och därav varierad på grund av storlek, tidslängd, typ etc. Denna 

form av temporära och framförallt anpassade organisationer har gjort att det inom teorin ofta 

förespråkats ett situationsanpassat ledarskap (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015; Hersey et al., 

2012). 

 

Trots det ser författarna att det finns vissa saker att vinna med att utveckla rollen till att bli något 

mer strukturanpassad. Strukturanpassningen bör inte vara på detaljnivå men något mer utformade 

ramar än idag ses som positivt. Att utforma någon form av mall med en ungefärlig bild av en 

arbetsdag, de uppgifter och ansvarsområden som rollen innefattar anser författarna kan vara bra, 

framförallt för att använda som ett stöd i det dagliga arbetet. Författarna anser att en tydligare 

uppdelning av ansvarsområden och uppgifter också i någon mån kommer att minska den upplevda 

arbetsbördan. Det skulle troligen också underlätta för nya att komma snabbare in i rollen samt att 

dela information och kunskap mellan olika individer. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studien i stort, samt hållbarhet inom studiens ramar och studiens avgränsningar.  

6.1 Arbetsledarrollen idag  

Som nämnts flertal gånger i detta examensarbete är arbetsledarrollen svår att greppa och 

konkretisera, både för författarna men också för de studerade arbetsledarna, det studerade 

företaget och branschen i stort. Rollen ses som komplex och bred med många olika 

arbetsuppgifter. Framförallt har det i diskussioner kring arbetsledarrollen poängterats att den är 

väldigt projektstyrd och att det därför inte går att hitta en gemensam definition eller beskrivning 

som gäller för flera projekt. Trots detta kan i studien ändå hittas en röd tråd i de skuggade 

arbetsledarnas dagar. Det går att hitta en struktur och yttre form rörande vilka arbetsuppgifter 

arbetsledarna har om dagarna, vad de gör. Trots att de alla lägger upp sina dagar på olika sätt, finns 

det ändå en tydlig röd tråd där de alla följer en liknande struktur. Författarna menar därför att det 

går att förtydliga och konkretisera rollen och att denna studie har lett till en djupare och tydligare 

förståelse av vad rollen innebär. Alla människor är unika individer och kommer därför aldrig jobba 

exakt likadant. Det kommer alltid att skilja sig åt inom roller beroende på vilket företag du arbetar 

på eller hur du som person föredrar att arbeta. Däremot går det att inom arbetsledarrollen hitta ett 

mönster i vad en arbetsledare gör. Arbetsledarna utför sina uppgifter på olika sätt, men de utför i 

stort samma uppgifter, med samma mål i sikte, att driva produktionen framåt. 

 

En av de arbetsuppgifter som är återkommande inom rollen och som blivit tydlig under studiens 

gång är det stora fokus på kommunikationen. Författarna var innan studiens gång ense om att det 

troligen borde vara en stor del av arbetsledarnas arbete, men det var svårt att föreställa sig hur 

mycket tid de lägger ner på kommunikation, både kommunikation till yrkesarbetare, ledning och 

andra grupper. I mångt och mycket kan faktiskt all deras tid anses beröra kommunikation i något 

plan. Detta är något som både observerats och berörts under uppföljningsintervjuerna. En 

intressant synvinkel som kommit upp under dessa intervjuer i ämnet i fråga är att arbetsledarna 

inte nödvändigtvis behöver vara sociala personer, utan kommunikation är här något annat. Det 

handlar om att kommunicera och nå ut med information och kunna förmedla och ta in saker vid 

rätt tid och på rätt sätt. 

 

En aspekt gällande utvecklingspotentialen inom rollen är hur företagen ska kunna arbeta proaktivt 

på en reaktiv arbetsplats. I byggprojekt händer det oförutsedda saker och det är oerhört svårt att 

vara förberedd på allt som kan ske. Trots detta anser många av arbetsledarna i studien att detta 

ändå är den enda lösningen, att ha en plan för möjliga scenarion. Även författarna tycker sig se 

mönster i studien som visar på att det är lämpligt att försöka ha en plan med arbetsdagen som är 

till för att följas. Då projekt och individer är unika kommer rollen aldrig kunna struktureras upp 

helt, men att försöka få in en struktur i projektnivå menar författarna skulle vara en god utveckling. 

 

Resultatet av studien visar att det är lätt att ha förutfattade meningar om en roll och svårt att fullt 

ut förstå den innan den tydligt definierats. Men ju mer en roll granskas, desto tydligare och mer 

lättförståelig blir den och desto enklare blir det att aktivt arbeta med och utveckla rollen inom en 

organisation. Detta knyter an till Barley och Kundas (2001) teori som nämnts i introduktionen, 
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nämligen att om vi inte fullt ut förstår en roll är det svårt att arbeta med den och fullt ut nyttja den 

på bästa sätt. Studien har också visat att dålig kunskap och förståelse för en arbetsledarroll inte 

enbart kan vara problematisk för förändring och utveckling inom en organisation utan också på 

individnivå. Under studien framgick att arbetsledarna själva generellt har en dålig uppfattning om 

vad de gör under en dag. Som exempel kan nämnas att en arbetsledare under en intervju nämnt 

att telefonsamtal tar en stor del av arbetsdagen och att hen i genomsnitt hanterar 30-40 samtal om 

dagen medan det observerade antalet samtal låg under 10 stycken per dag. Att ha denna typ av 

felaktiga eller snedvridna bild av en arbetsdag gör det svårt att själv utvecklas inom rollen. 

 

Resultatet av studien bekräftar också den bild av arbetsledaren som mellanchef och därav en 

nyckelroll i förändringsprocesser som nämnts i introduktionen. Arbetsledaren är länken mellan 

flera nivåer i en projektorganisation och har därav stor möjlighet att nå och påverka olika nivåer 

inom organisationen i en förändring och förmedla den inställning till förändringen som 

arbetsledaren själv har. 

6.2 Hållbarhet 

Hållbarhet kan diskuteras utifrån tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social. Då 

arbetsledarrollen rör människor är det naturligt att den sociala delen tagit störst plats i den här 

studien. Arbetsledaren kan ses ha en stor roll i att se till att yrkesarbetarna mår bra och trivs på 

jobbet, alltså social hållbarhet. Som studien visat är en av huvuduppgifterna inom rollen just att 

motivera yrkesarbetarna och aktivt jobba med att höja motivationen och viljan på arbetsplatsen 

för att driva produktionen framåt. En utmaning i deras arbete är dock att se till att de själva mår 

bra på jobbet, att komma ihåg att ge sig själv tid och plats. Här har rollen i helhet något att arbeta 

vidare med, social hållbarhet handlar inte endast om att dina medarbetare, kund och slutkund ska 

må bra, utan det handlar också om att du själv ska må bra och trivas samt få de resurser du behöver. 

Rollen är idag en stressig roll där arbetsledare ska hinna med många olika uppgifter och på ett sätt 

serva andra yrkesgrupper. Detta kan leda till en onaturlig stress som inte gör arbetet hållbart. Rollen 

ses som nämnt som en roll som är “fånge” mitt emellan två nivåer i organisationer, vilket säger sig 

självt blir en svår sits, att göra båda parter nöjda samtidigt som du själv ska må bra och prestera.  

 

Rollen har också en möjlighet att påverka den ekonomiska hållbarheten i och med att det är 

arbetsledaren som gör mycket av planeringen av arbeten som ska utföras i produktionen och 

därigenom kan styra och planera arbetet för att hålla nere kostnaderna.  

 

Övergripande över de tre aspekterna kan arbetsledarrollen sägas ha en stor roll i hållbarhetsarbete, 

då hållbarhet kan ses som ett förändringsarbete som branschen arbetar mycket med just nu, inte 

minst inom ekologisk hållbarhet. Som i alla förändringsarbeten blir då arbetsledaren även i denna 

fråga den som leder och förmedlar förändringen till de ute i produktionen. Den här studien har 

dock avgränsat sig och inte tittat specifikt på hållbarhet, då det av författarna ansetts för brett. 
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6.3 Begränsningar, metod- och källkritik 

Studien är genomförd i samarbete med endast ett av de största svenska entreprenadföretagen inom 

bygg. Inom företaget är studien däremot utförd på två olika verksamhetsområden, där författarna 

skuggat tre arbetsledare från olika projekt i de båda områdena, vilket breddar studien något. Med 

grund i detta anser författarna att studien kan generaliseras till andra stora entreprenadföretag. Men 

det är också av stor vikt att förstå att resultatet ur studien inte kan generaliseras fullt ut. Även om 

de stora entreprenadföretagen arbetar relativt lika i många avseenden finns det ändå saker som 

skiljer, som organisationsstrukturen och beslutsledet i företagen, vilket därav gör det svårt att dra 

exakta paralleller. Studien har också endast utförts i ett land. Trots att världen och branschen går 

mot en globalisering, finns det fortfarande stora skillnader länder emellan. Arbetsklimatet i Sverige 

ser ut på ett sätt, men behöver för den delen inte vara likadant i resten av världen. En annan viktig 

aspekt i detta är att studien är relativt liten, och för att dra några generella slutsatser om 

arbetsledarrollen i stort hade ett flertal arbetsledare behövt skuggas. Ytterligare en synpunkt på 

detta är att skuggningen skett under tre dagar, och den första dagen har i alla fall upplevts som 

betydligt rörigare än den tredje. Mest sannolikt beror detta på att författarna blivit mer bekväma, 

både på arbetsplatsen och med att utföra själva skuggningen i sig. Risken finns därför att dagarna 

inte fått en helt igenom överensstämmande uppfattning. 

 

En annan aspekt i metod- och källkritiken är att de utvalda skuggade personerna kan vara relativt 

lika i sitt arbetssätt, exempelvis att de alla anses utföra ett gott arbete, vara utåtriktade personer, ha 

samma personlighetsdrag eller arbetar på väldigt liknande sätt och på så vis kan vara speglade av 

varandra. Författarna har försökt verka för att få ett så blandat urval av de skuggade personerna 

som möjligt, genom att observera arbetsledare från olika projekt, olika kön, olika ålder samt 

bakgrund.  Det är dock viktigt att ha i åtanke att personer präglas av de företag de är verksamma 

och arbetar i, vilket gör att en likhet av arbetsledarna är ofrånkomlig.  
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7. Slutsats och rekommendationer 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser, rekommendationer till den studerade entreprenadföretaget samt 

förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 

Den frågeställning som utformades och som ligger till grund för studien är:  

Vad innebär arbetsledarrollen idag? 

Inom detta utformades också tre delfrågor enligt följande: 

- Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom rollen?  

- Vilka arbetsuppgifter upplever arbetsledarna som värdeskapande?  

- Vad upplever arbetsledarna som de största utmaningarna? 

 

Arbetsledarrollen innefattar idag en mängd olika ansvarsområden. Det huvudsakliga 

ansvarsområdet kan sägas vara att driva produktionen framåt, vilket görs genom att leda 

yrkesarbetarna, samverka med berörda parter samt hantera problem och hinder som uppstår. 

Rollen kan ses som en klassisk mellanchef, en länk mellan flera nivåer i organisationen och en 

nyckelroll i förändringsprocesser. 

 

I rollen ingår en rad olika uppgifter där de mest utmärkande och omfattande kan sägas vara 

planering av kommande arbeten, kommunikation och diskussion med yrkesarbetarna ute på plats 

och att hantera problem och störningar som uppstår. Mer generellt innebär rollen kommunikation, 

motivation och planering, alltså ledarskap. 

 

Gällande värdeskapande är det mer tvetydigt vilka uppgifter som upplevs värdeskapande hos 

arbetsledarna. Planering är dock något som alla är överens om är en värdeskapande uppgift. Här 

menas all typ av planering, såväl enskild som genom diskussioner och möten med andra. Speciellt 

nämns morgonmöten där dagens struktur, planering och mål gås igenom som en särskilt 

värdeskapande aktivitet. Att spendera tid ute i produktionen tillsammans med yrkesarbetarna är 

något som också upplevs som värdeskapande och som flera nämner att de skulle vilja lägga mer 

tid på än de gör idag. De menar att utevistelsen både används för att känna av stämningen i gruppen 

men också som en uppföljning av arbetets gång. 

 

En av de största utmaningarna inom rollen idag är att förändra rollen och arbeta mer proaktivt 

istället för reaktivt, att få en bättre struktur på dagarna. En annan utmaning för arbetsledarna är att 

prioritera mellan sina arbetsuppgifter. Att hitta en bra balans och avvägning mellan ute och inne, 

mellan ledning och yrkesarbetare samt mellan att ha full kontroll och att våga lita på och släppa 

saker till andra yrkesgrupper i produktionen. 

 

Utifrån detta kan konstateras att arbetsledarrollen idag är mer lik än vad som tidigare trots. Det 

finns en röd tråd med en liknande struktur, vilket gör att rollen någorlunda går att definiera. Den 

innefattar liknande ansvarsområden, innehåller samma huvudsakliga uppgifter, ser på 

värdeskapande på samma sätt och har samma utmaningar. Detta innebär inte att rollen är identisk, 
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alla arbetar olika men inom liknande ramar. Slutsatsen av detta blir att vad en arbetsledare gör inte 

skiljer sig nämnvärt, skillnaden ligger istället i hur arbetsledarna arbetar. 

7.2 Rekommendationer 

Baserat på slutsatserna har några korta rekommendationer till Företag A tagits fram för att hantera 

de utmaningar som arbetsledarna upplever finns idag. En rekommendation är att tydligt strukturera 

upp rollen på projektnivå. Med det innebär att inom varje projekt tydligt definiera vilka uppgifter 

som förväntas utföras av rollen samt vilka ansvarsområden som ligger på vilka roller. Detta för att 

förtydliga och kunna hjälpa till att skapa en struktur inom rollen. Att utforma någon form av mall 

med en ungefärlig bild av en arbetsdag, de uppgifter och ansvarsområden som rollen innefattar 

menar författarna kan vara bra, framförallt för att använda som ett stöd i det dagliga arbetet.  

 

En annan rekommendation är att upprätta någon form av prioriteringslista. Eftersom 

prioriteringen av uppgifter idag upplevs som en utmaning menar författarna att det skulle kunna 

hjälpa till om det fanns en prioriteringslista att följa för att slippa de dagliga funderingarna och 

avvägningarna mellan uppgifter. 

 

En sista rekommendation som författarna funderat över är om det skulle vara värdefullt att likt 

morgonmötet som startar upp dagen också ha ett avslutningsmöte med den egna yrkesgruppen 

där dagen summeras och avslutas. Detta för att skapa en gemensam överblick av dagen där alla 

tillsammans kan fundera över vad som har gått bra och mindre bra idag och vad som ska tas med 

till morgondagen. Avslutningsmötet tros av författarna kunna underlätta dagboksskrivandet för 

arbetsledaren samt ge möjlighet för yrkesarbetarna att komma med reflektioner.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie har syftat till att förstå vad arbetsledarrollen innebär idag, vad som förväntas av 

den och vad den innehåller, skulle en vinkel till fortsatt forskning kunna handla om att undersöka 

hur rollen utför sina arbetsuppgifter. 

 

Det vore även av intresse att utöka studien och se om de resultat och slutsatser som tagits fram i 

denna studie skulle stämma om studien utökades i både antal personer men också till andra företag 

och länder. 

 

En annan intressant frågeställning skulle kunna vara att ta reda på hur rollen kan fortsätta utvecklas. 

Med tanke på den nyckelroll som arbetsledarna har i förändringsprocesser vore det också av 

intresse att titta på hur rollen kan anpassas, utvecklas och arbetas med för att fungera optimalt i 

förändringar.  

 

Eftersom en projektorganisation i produktion består av fler roller på tjänstemannasidan vore det 

också intressant att studera flera roller inom organisationen. 
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9. Bilaga 

9.1 Intervjumall - uppföljningsintervju 

 

1. Din bakgrund, kan du berätta lite om dig själv? 

2. Kan du berätta om din roll som arbetsledare, hur skulle du beskriva den, vad innebär 

den?  

3. Hur länge har du arbetat som arbetsledare?  

4. Vad tycker du allmänt om de här dagarna vi följt dig? Har det varit normala dagar på 

projektet? Och för dig personligen? 

5. Kände du dig hämmad de här dagarna då du hela tiden hade en person som skuggade 

dig?  

6. Vad är värdeskapande arbete för dig? Har de här dagarna innehållit mycket 

värdeskapande arbete? 

7. Finns det något speciellt du upplever mindre/icke värdeskapande? 

8. Vad/vart upplever du att du lägger mest tid?  

9. Tycker du att arbetsledarrollen ska vara strukturanpassad eller situationsanpassad? Alltså 

föränderlig beroende på projekt, eller mer allmän för hela företaget. 

10. Hur ser du på utbildning inom arbetsledarrollen? Är det något som behövs, eller finns 

det tillräcklig kunskap idag? Hade du önskat mer utbildning när du började eller har det 

känts tillräckligt? 

11. Om du fick lägga upp rollen och dina dagar helt fritt, hur skulle du göra då? 

a) Hur ser den ultimata dagen ut för dig? 

b) Hur ser den perfekta arbetsledarrollen ut för dig? 

12. Hur ser du på motivation inom arbetsledarrollen?  

13. Övriga tankar om dagarna vi skuggat dig eller allmänt om rollen? 
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