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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete är att komma underfund med hur introduktionen kan förbättras för 

nyanställda arbetsledare utan tidigare erfarenheter från arbetsområdet. Examensarbetet är en 

respons på Peabs interna enkät som under ett antal år belyst hur medarbetarna bland annat ser på 

trivseln och arbetsmiljön på sin arbetsplats. Denna enkät är till för att finna förbättringsområden. 

Flera anger att de anser att introduktionen är otillräcklig och behöver förbättras. 

Denna rapport använder sig av en kvalitativ metod med intervjuer av tio personer med koppling till 

yrkesrollen arbetsledare samt ytterligare tio kompletterande intervjuer.  

De huvudsakliga slutsatser och förbättringsförslag som dragits från intervjuerna är att nyanställda 

arbetsledare ska få tillgång till bättre arbetsbeskrivningar om hur Peabs arbetsmetoder och vad dess 

kärnvärden är och dessutom få klart för sig vad företaget har för förväntningar på de nyanställda. 

Större delen av intervjupersonerna ansåg att någon form av strukturerad utvecklingsplan var att 

föredra. Under rapportskrivandet upprättades följaktligen en sådan, som anger vilka moment och 

fördjupande kurser som är lämpliga för en nyanställd arbetsledare. Fokus riktas på både de praktiska 

och teoretiska avsnitten och innefattar samtliga arbetsmoment från grundläggning till färdigt hus.  

Rapporten belyser även vikten av samarbete mellan arbetsledarna. 
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Abstract 
 

The purpose of this graduate thesis is to figure out how to improve the introduction for newly 

employed work managers with no earlier experience within this field. This thesis came as a response 

to Peabs’ internal survey which for a couple of years has illuminated the coworkers´ view on their 

well-being and working environment at the workplace. The survey has been used for finding 

improvement areas and several respondents have reported that the introduction is inadequate and is 

in need of improvement, which thus has led to this thesis for the division Peab Bostad in Solna. 

This report uses a qualitative interview method of ten persons with connection to the work manager 

role and additional ten complementing interviews.  

The main conclusions and suggestions for improvement which were brought up from the interviews 

(for this thesis) are that all the interviewed believe that the newly employed work managers should 

be assigned with a significantly enhanced description of Peabs’ work methods, core values and the 

company’s expectations of the newly employed.  

The majority of the interviewed regarded some form of a structured development plan was to be 

obtained. Consequently a plan intended for a newly employed work manager was established, 

including phases and corresponding courses to be taken prior to each phase. The focus is on both the 

practical and the theoretical parts which include all the work phases from the start to the completed 

building. 

This report illuminates the importance of an increased co-operation between the experienced staff 

and the newly employed inexperience work managers. Accordingly they will receive support from 

several individuals and thus increase the feedback. 
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Förord 

 

Efter att ha varit i diskussion med en numera pensionerad platschef, insåg vi att vägen in i ett 

byggnadsföretag som en nyexaminerad blivande arbetsledare inte alltid fungerar på ett smidigt sätt. 

De klassiska felen som de allra flesta nyblivna arbetsledare gör upprepar sig år efter år. Vi ställde oss 

därför frågan varför de nyanställda arbetsledarna ska trampa i liknande ”fällor” som de gamla erfarna 

platscheferna gjorde när de först startade. Byggbranschen kan tyckas vara ålderdomlig med stundtals 

direkt motarbetande krafter mot utveckling i arbetsmetoder och tillvägagångssätt.  

Peab Bostad har under ett antal år haft en intern enkät som bland annat tar upp hur de anställda ser 

på arbetsmiljön och trivseln på sin arbetsplats. Flera som fyllt i denna enkät ansåg att introduktionen 

varit bristfällig och att detta är något att förbättra. Att ta oss an uppgiften hur introduktionen kan 

förbättras som examensarbete tyckte vi var intressant då vi själva snart kan ställas inför samma 

problematik som nyexaminerade byggnadsingenjörer på vår första byggarbetsplats. 

Hur ska företaget på ett bra sätt få nyanställda biträdande arbetsledare att snabbt känna sig 

välkomna till arbetsplatserna och hur de på ett bra sätt ska utvecklas? Ett ledord som snabbt dök upp 

var erfarenhetsåterföring, då denna enorma kunskapsbank som arbetsledningen besitter inte verkar 

utnyttjas maximalt. 

En annan viktig punkt för att underlätta starten för de nyanställda på en arbetsplats är att upptäcka 

var i organisationen dessa ska placeras och vilka ur ledningen de ska ha anknytningar till för att 

kompetensen smidigt ska kunna föras vidare. 

Vi vill tacka handledarna Lars Sjöstedt och Annika Eriksson och de intervjuade personerna från Peab 

Bostad Solna, Åke Tell som varit vår handledare från KTH samt lektor Åke Kussak för synpunkter på 

den språkliga utformningen; dessa personer gjorde tillsammans detta examensarbete möjligt att 

genomföra. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehåll 

 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... iii 

Abstract .................................................................................................................................................... v 

Förord ..................................................................................................................................................... vii 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Målformulering.............................................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 3 

1.4 Lösningsmetoder ........................................................................................................................... 3 

2. Nulägesbeskrivning.............................................................................................................................. 5 

2.1 Peabs historia ................................................................................................................................ 5 

2.2 Peab Bostad ................................................................................................................................... 5 

2.3 Medarbetarundersökning ............................................................................................................. 6 

3. Teoretisk referensram ......................................................................................................................... 7 

4. Faktainsamling ..................................................................................................................................... 9 

5. Genomförandet ................................................................................................................................. 11 

6. Analys ................................................................................................................................................ 13 

    6.1 Initialt arbete ............................................................................................................................... 13 

6.2 Introduktionsdagen ..................................................................................................................... 14 

6.3 Förväntningar .............................................................................................................................. 14 

6.4 Skev verklighetsuppfattning ........................................................................................................ 15 

6.5 Mentorskap ................................................................................................................................. 15 

6.6 Processkarta ................................................................................................................................ 16 

6.7 Befattningsbeskrivning ................................................................................................................ 16 

6.8 ”Vi och dem-känslan” .................................................................................................................. 17 

6.9 Erfarenhetsåterföring .................................................................................................................. 18 

6.10 Byggavslutsmöten ..................................................................................................................... 19 

6.11 Möte innan produktionsstart .................................................................................................... 20 

6.12 Utvecklingsplan ......................................................................................................................... 20 

6.13 Rädsla för förändring ................................................................................................................. 21 

6.14 Storlek på arbetsplatsen ............................................................................................................ 21 

6.15 Bemötande ................................................................................................................................ 21



 
 

 

 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 23 

7.1 Generellt ...................................................................................................................................... 23 

7.2 Första intryck, presentation ........................................................................................................ 24 

7.3 Lämplig introduktionslängd ......................................................................................................... 24 

7.4 Lämpliga initiala arbetsuppgifter ................................................................................................ 25 

7.5 Passande storlek på byggnadsobjekt .......................................................................................... 26 

7.6 Uppförande av ett kontaktnät ..................................................................................................... 26 

7.7 Strategisk utvecklingsplan ........................................................................................................... 27 

7.8 Trainee och mentorskap .............................................................................................................. 29 

7.9 Lagbasar ....................................................................................................................................... 30 

7.10 ”Vi och dem-känslan” ................................................................................................................ 31 

7.11 Erfarenhetsåterföring mellan arbetsplatserna.......................................................................... 31 

8. Rekommendationer ........................................................................................................................... 33 

9. Källförteckning ................................................................................................................................... 35 

9.1 Litteratur ...................................................................................................................................... 35 

9.2 Eletroniska källor ......................................................................................................................... 35 

9.3 Litteratur ej refererade................................................................................................................ 36 

10. Ord- och begreppsförklaringar ........................................................................................................ 37 

11. Bilagor ..................................................................................................................................................  

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Peab har under ett antal år använt sig av en intern enkät, döpt till Handslaget, som tar upp hur de 

anställda uppfattar arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. Enkäterna har till uppgift att belysa 

förbättringsområden och förbättringsmöjligheter. I medarbetarenkäten fokuserade Peabdivisionen 

Bostad i Solna särskilt på introduktionen, vilket är en anledning till att detta examensarbete utförts. 

Rapportens syfte är att komma underfund med hur introduktionen kan förbättras, vilket ska 

resultera i ett bättre utbyte mellan den nyanställda arbetsledaren och företaget. 
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1.2 Målformulering 
Syftet med detta examensarbete är att ge en klarare bild av hur företaget på ett smidigt och bra sätt 

ska ta emot nyanställda arbetsledare så att utbytet mellan bägge parter maximeras med avseende på 

trivsel, engagemang och produktivitet. 

Arbetet ska leda fram till konkreta handlingsplaner med förbättringsförslag vilket inkluderar följande: 

 Hur en god introduktion ska ske, och vilka faktorer som kan vara viktiga: 

 Vad en introduktion ska innehålla i form av moment och vilken kunskap som ska 

förmedlas; 

 Faktorer som gör att introduktionen upplevs givande och ger ett gott intryck av företaget;  

 Var nyanställda arbetsledare initialt ska arbeta i företaget, vilka arbetssysslor och 

arbetsmoment dessa kan utföra, samt storlek på byggarbetsplats eller projekt; 

 Upprätta en strategisk utvecklingsplan: 

 Hur de personer ska förberedas för arbetet och rollen som arbetsledare, ur kunskaps- och 

ett praktiskt erfarenhetsperspektiv; 

 Vilken kunskap som ska besittas innan ett arbetsmoment påbörjas för första gången, 

genom interna kurser eller en genomgång; 

 Hur arbetsmiljön ska förbättras, även med hänsyn till ett socialt perspektiv; 

 Huruvida någon form av traineeprogram ska återinföras, och hur det då skulle vara uppställt; 

 Huruvida någon form av mentorskap ska användas och därtill beakta den nyanställdes 

produktivitetsutveckling ur ett tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv; 

 Ta reda på om arbetsrollen lagbas bör bevaras, alternativt om denna yrkesroll skulle 

förändras. 

Övriga frågeställningar som uppkommit och besvarats under rapportens gång: 

 Hur ”vi och dem-känslan” ska minskas; 

 Hur erfarenhetsåterföringen ska förbättras mellan arbetsplatserna. 
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1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete avgränsas till att endast gälla nyanställda arbetsledare utan tidigare praktiska 

erfarenheter, men tillhandahållet underlag har varit bredare. Arbetet ska alltså inte primärt inrikta 

sig på personer som haft tidigare erfarenheter inom denna yrkesroll, då dessa personer inte kräver 

introduktion och hjälp i samma utsträckning.  

Rapporten skrivs som ett hjälpmedel för byggföretaget och avser inte i första hand att ge nyanställda 

råd hur de ska bete sig på en arbetsplats. Dock finns synpunkter i rapporten hur den nyanställda 

lämpligen bör möta den nya arbetsplatsen. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
Denna rapport använder sig av en kvalitativ metod med intervjuer av tio personer med koppling till 

yrkesrollen arbetsledare. Yrkestitlar de intervjuade personerna besitter är hantverkare, biträdande 

arbetsledare, arbetsledare, biträdande platschef, platschef, entreprenadingenjör och arbetschef. Då 

den intervjuade skaran är brokig fås en stor spridning på svaren vilket resulterar i en bred stabil 

grund att bygga examensarbete på. Det bör beaktas att handledarna från Peab Bostad har utsett 

vilka personer som skulle intervjuas, vilket innebär att urvalet ej är slumpmässigt.  

Intervjuerna varade mellan 50-90 minuter, och gav ett bra underlag för undersökningen. Utöver 

dessa intervjuer utfördes även ytterligare tio kompletterande intervjuer för att kunna testa och 

styrka slutsatserna som fåtts från de första intervjuerna. De kompletterande intervjuerna har 

reducerats i tid och omfattning då dessa som namnet säger endast är kompletterande. Dessa 

kompletterande intervjuer skedde i samband med rapportskrivningen under en längre tidsperiod. 

På bibliotek gjordes litteratursökningar efter litteratur som kunde tillämpas under examensarbetet. 

Litteratursökningen gällde dels intervjumetodiken, det vill säga hur intervjuerna på ett bra sätt ska 

utföras för att få ut så användbar information som möjligt. Annan litteratur har varit till användning 

som belyser hur rapporten på ett bra sätt skall disponeras för att nå en strukturerad uppsats. 

Rapporten bygger även till stor del på litteratur som behandlar ledarskapsfrågor såväl som 

introduktionsmöjligheter samt den allmänna nyttan med dessa. 

Rapporten utnyttjar även den kunskap och det material som arbetets handledare besitter och 

tillhandahållit genom regelbundna möten och avstämningar. 

Problemen med att använda sig av ett intervjubaserat arbete är flera. För det första gäller det att 

finna lämpliga personer att intervjua för att få användbart material till den eftersökta informationen. 

Genom att intervjua flera personer med olika synsätt resulterar detta i en bra grund med flera 

perspektiv och infallsvinklar, vilket gör att meningsfulla analyser och slutsatser kan dras. Något som 

bör noteras är att om en alldeles för brokig skara intervjupersoner används kan detta leda till att det i 

slutändan endast finns lösryckta svar och därmed få det svårt att kunna framställa trovärdiga 

slutsatser. 

I den här rapporten har handledarna handplockat intervjupersonerna för att få en bra bredd genom 

att välja personer med olika bakgrund, arbetsroller, ålder och kön. Dock får inte förglömmas att 

denna skara är handplockad och inte slumpmässigt vald, vilket kan ge ett missvisande utfall. 
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En viktig fråga i samband med intervjuundersökningar är om inspelningsutrustning ska användas. Att 

kunna spela in intervjuerna är en fördel då detta leder till att en smidig avslappnad dialog kan föras 

med den intervjuade personen och därmed inte riskera ha blicken fokuserad i ett anteckningsblock. 

Om endast anteckningar förs under intervjun är det också lätt att missa något väsentligt som sägs 

under intervjun. Används inspelningsutrustning måste även den negativa aspekten komma upp i 

dager. Många personer svarar betydligt mer defensivt och återhållsamt under intervjuer där 

inspelningsutrustning nyttjas, jämfört om dessa inte används. Detta påstående kan styrkas från de 

intervjuer som utförts under examensarbetet, där trots att de intervjuades anonymitet garanterades 

märktes en markant skillnad på restriktivitet i svar när inspelningsapparaturen stängts av.    

Under examensarbetets gång noterades en klar skillnad i intervjuernas kvalitet. Detta berodde på att 

under den första intervjun fick intervjupersonen för kort paus för betänkande jämfört med de 

resterande där en betänketid lämnades. Detta resulterade i att intervjupersonerna noga kunde 

bearbeta frågorna och leverera välformulerade svar, som hade ett betydligt högre värde för de 

slutsatser som senare drogs från dessa.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 

2.1 Peabs historia 

Året var 1967 när de skånska bröderna Mats och Erik Paulsson bildade aktiebolaget Brödernas 

Paulssons Entreprenad, vilket senare antog namnet Paulssons Entreprenad AB, vanligtvis kallad Peab. 

Inledningsvis bedrev företaget en anläggningsverksamhet, i form av grävnings- och 

schaktningsarbeten samt verkade som grusleverantör. Med tiden expanderade Peab genom 

förvärvandet av företag inom bland annat anläggnings- och byggnadsbranschen vilket möjliggjorde 

en vidareutveckling av företagets verksamhetsområden.  

Under 1993 förvärvades en del av byggföretaget BPAs (Byggproduktion Aktiebolag) anläggnings- och 

byggnadsverksamhet vilket medförde att Peab blev huvudägare i dessa, BPA var vid tillfället Sveriges 

största byggföretag. Förvärvet innebar en markant expansion för Peab vilket tydliggjordes i dess 

personalstyrka, vilket var på 5000 stycken jämfört med BPAs som då var tre gånger så stor.1 2 3 4 

Peab beskriver sig själva som ”… ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14 000 

anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor”. Huvudkontoret ligger i Förslöv 

i Skåne, men kontor finns även i grannländerna Norge och Finland. 5 

 

2.2 Peab Bostad 

Som andra stora företag har Peab valt att dela upp företaget i avdelningar, här kallade divisioner, då 

med avseende på verksamhetsområde och geografiskt avgränsning, så som Division Väst, Division 

Speciella Projekt, Fastighetsutveckling Norden, Division Norge och Division Bostad. 

Det är den sistnämnda divisionen, Division Bostad, som detta examensarbete är avgränsat till. 

Divisionen är i sig uppdelad i fem regioner, varav två av dessa regioners verksamhetsområden täcker 

upp Stockholmsområdet. Detta examensarbete utfördes i samarbete med en av dessa 

Stockholmsregioner, nämligen Region Stockholm Bostad 1. 

                                                           
1
 Peab AB, PeabJournalen nr 1. s. 10-12. 

2
 Peab AB, PeabJournalen nr 2. s. 10-11. 

3
 Peab AB, PeabJournalen nr 3. s. 8-9. 

4
 Peab AB, PeabJournalen nr 4. s. 12-13. 

5
 Peab AB. Om Peab - Peab. http://www.peab.se/om-peab/ 

http://www.peab.se/om-peab/


6 
 

2.3 Medarbetarundersökning 

Peab har under ett flertal år haft en medarbetarundersökning bestående av en enkät kallad 

Handslaget, som är tänkt att utföras minst var annat år av ett oberoende företag, där de anställdas 

syn på faktorer som utvecklingsmöjligheter och trivsel på sin arbetsplats anonymt kan tas upp.  

Av enkätens resultat har det framkommit att förbättringar bland annat kan göras i introduktionen då 

det finns ett åskådligt förbättringsutrymme för detta i denna punkt. 
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3. Teoretisk referensram  
 

Från detta examensarbete görs kopplingar till tidigare kurser: Ekonomi och organisation AF1740, och 

kurserna Byggstyrning HS1015 och Byggprocessen HS1006 med ledarskapsföreläsningarna av Claes 

Göran Gunnar Wilke. 

Resonemang om ekonomi och produktion fördes i ekonomikursen. Under de utförda intervjuerna har 

en återkommande fråga dykt upp vilken behandlar huruvida det är ekonomiskt försvarbart att låta en 

nyanställd arbetsledare få följa med en rutinerad arbetsledare eller någon annan som agerar mentor 

och bollplank. Tanken med detta är att det ska ske en successiv erfarenhetsåterföring av all kunskap 

som den rutinerade personen besitter, innan denna går förlorad i samband med pension eller dylikt.  

Att som oerfaren få arbeta vid sidan av någon kunnig kallas i byggnadsbranschen vanligen för att gå 

”tjockt”, vilket innebär att den nyanställda inte förväntas vara särskilt produktiv för företaget utan 

mer fungera som en hjälpreda. De flesta av de intervjuade personerna anser att denna teknik bör 

användas för att bibehålla kunskapen inom företaget. Åsikterna är dock delade då det finns de som 

antyder att detta är oekonomiskt och inte särskilt användbart utan lärdomen är större om den 

nyanställde personen får stå på egna ben från start. 

Ledarskapsföreläsningarna i kurserna Byggstyrning och Byggprocessen framförda av Claes Göran 

Gunnar Wilke har givit en överskådlig bild av innebörden av vad en ledare är och vilka 

ledarskapstyper som finns tillgängliga. Under dessa föreläsningar förklarades även Abraham Maslows 

behovspyramid vilken är uppbyggd i flera steg. Den beskriver att vi människor har olika behov, dessa 

behov måste uppfyllas stegvis. Längst ned hamnar det fundamentala steget vilket handlar om de 

fysiologiska behoven, mat, vatten och sömn. Nästa steg belyser att säkerhetsbehovet måste finnas 

vilket kan översättas med att ha tak över huvudet och känna sig säker i sin omgivning. De två 

nästföljande nivåerna är de som främst kan kopplas till denna rapport. Den första handlar om 

kontakbehov och sociala behov som människan har och strävan att tillhöra någon grupp. På nästa 

nivå återfinns vikten av att känna uppskattning och statusbehov, vilket innebär förväntan att få 

feedback och beröm vid ett bra utfört arbete eller prestation. Den översta nivån i pyramiden belyser 

människans behov av självförverkligande, det vill säga det förverkligande som kan utföras utifrån 

individens förutsättningar. Bilderna som Wilke planterat har kunnat utvecklas och därmed få större 

djup genom litteratur.6  

                                                           
6
 Lindmark, Anders, & Önnevik, Thomas, Human resource management organisationens hjärta, 2011. s. 32-38. 
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Ett tidigare examensarbete, Introduktion av Sofie Strömberg 2012 har kunna kopplats till denna 

rapport. Stömbergs arbete syftar visserligen mer på att hur den nyanställda trivs och hur företaget 

ska få de nyanställda att stanna inom bolaget. I hennes rapport tas även upp introduktionens 

påverkan av det framtida arbetet, men flera avsnitt har kunnat beaktas. 

Strömberg hänvisar i sin rapport till vad lagen stadgar om hur en introduktion skall utföras. Lagen 

beskriver hur arbetsgivaren ska förhålla sig till introduktion av nyanställda och att dessa ska bli väl 

upplysta av risker anknutna till arbetet och bli väl insatta om de förhållanden som råder på den 

specifika arbetsplatsen.  

Arbetsmiljölagen(1977:1160) lyder: 

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 

vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 

med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se 

till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där 

det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.
7 

I Strömbergs examensarbete och i dialogen med handledaren Åke Tell som begreppet 

introduktionschecklista kom upp i dager. Företaget som Strömbergs examensarbete är utfört för 

använde sig utav en generell introduktionschecklista. Denna har beaktats i denna rapport och tanken 

är att en allmän checklista kan upprättas för Peab Bostad, Solna. Denna allmänna checklista kan 

användas som grund vilken sedan modifieras för att fungera på individnivå. 

 

 

 

 

                                                           
7
 (Arbetsmiljöverket, 2013) 
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4. Faktainsamling 
 

För att lösa den eftersökta uppgiften har intervju- och litteraturmetoden använts. Tillämplig litteratur 

har inhämtats från bibliotek, vars information varit användbar för att nå det djup som arbetet 

eftersökt. Dels har den tidigare nämnda litteratureren kommit till användning, i denna kategori ingår 

Kommunikation, organisation och ledarskap av författaren Cristian Lima, Liber AB 2007. Där 

granskades olika organisationsformer och därefter det som främst rör detta arbete. Det avsnittet tar 

upp i stort vad ledarskap handlar om och de olika ledarskapstyperna och teorierna bakom dessa. De 

olika ledarskapstyperna leder på olika sätt. Vanligt är att det gamla respektive det nya sättet att leda, 

det auktoritära och det demokratiska nämns. 

Även litteraturen Human Resource Management, organisationens hjärta av Anders Lindmark och 

Tomas Önnevik ingår i den tidigare nämnda kategorin. Boken tar dels upp hur Maslows 

behovspyramid, även kallad behovshierarki, är uppbyggd, vilket gästföreläsaren Claes Göran Gunnar 

Wilke har klargjort. Men i boken finns även kortfattat beskrivet hur introduktionen kan delas upp i 

flera steg, den så kallade introduktionsstegen, och en enkel, beskrivande översikt över 

organisationens uppbyggnad. 

Boken Personaladministration och organisationsutveckling skriven av Otto Granberg, Natur och 

Kultur, 2003. Denna är ytterst relevant för denna rapport då ett större avsnitt berör den centrala 

punkten i detta arbete vilket är introduktion. Här finns beskrivet varför introduktioner används och 

olika typer av introduktioner därmed även nyttan av att använda sig av dessa. Bland annat nämns här 

att möjligheten finns att använda sig av någon typ av introduktionsplan. Idéen av att använda sig av 

någon form av introduktionsplan har förts med till intervjuerna vilket har fått bra respons. Dessutom 

belyser även boken till viss del hur mentorskap kan tillämpas i praktiken och hur koppling mellan 

ledare och underordnade bör fungera. 

Intervjumetodik av Annika Lantz, studentlitteratur, 2007. Denna har legat som grund för de intervjuer 

som utförts i samband med rapportskrivningen. Boken tar på ett väldisponerat sätt upp hur en 

intervju på ett förnuftigt vis ska struktureras beroende på att få den eftersökta informationen som 

eftersträvas. I boken finns även ett avsnitt hur materialet från de kvalitativa intervjuerna kan 

bearbetas. 
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För att kunna styrka påståenden och få större djup i rapporten var tillämplig litteratur en 

nödvändighet. Därav får inte förglömmas att examensarbetet främst bygger på de tio intervjuer som 

utförts under rapportens inventerade fas vilka slutsatser drogs från. Dessa stärktes och prövades 

med de tio kompletterande intervjuerna som skedde utspritt under den resterande delen av arbetet. 

För att rapporten skulle få tillräckligt med information att utveckla vettiga slutsatser och 

förbättringsförslag var det av yttersta vikt att få många olika infallsvinklar av gruppen intervjuade 

personer. Handledarna från Peab tillgodosåg detta behov genom att utarbeta en bra bredd hos de 

intervjuade personerna där bakgrund och arbetsuppgifter varierade kraftigt. Trots denna bredd hade 

fortfarande samtliga anknytningar till yrkesrollen arbetsledare.  
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5. Genomförandet 
 

Detta kapitel beskriver genomförandet av rapporten och vilka metoder som använts för att kunna 

besvara dess frågeställningar. 

I samband med examensarbetets inledande möte med handledarna Lars Sjöstedt och Annika 

Eriksson från Peab Bostad beslöts att medarbetarenkäten Handslaget skulle ligga till grund för 

rapporten, där framkomna förbättringsområden från enkätundersökningen skulle lösas med hjälp av 

en kvalitativ intervjumetod. Ett av förbättringsområdena som framlagts i och med 

enkätundersökningen är introduktionen då flera ansåg denna bristfällig. Under mötet beslöts även 

att denna rapport skulle beröra introduktionen för yrkesrollen arbetsledare för att inte bli alltför 

omfattande.  

Examensarbetets inledande två veckor spenderades i bibliotek där litteratur kunde inhämtas, stor 

möda lades även ned på informationssökning för att ge tillräckliga förkunskaper att kunna genomföra 

rapporten på ett tillfredsställande sätt. 

Därefter lämnade handledarna ut kontaktuppgifter på tio personer vilka alla hade en koppling till 

yrkesrollen arbetsledare. Dessa blivande intervjupersoner var valda med noggrannhet genom att de 

hade olika bakgrunder och arbetsuppgifter. Yrkesrollerna som de intervjuade personerna hade var 

från yrkesarbetare (lagbas), biträdande arbetsledare, arbetsledare, biträdande platschef, platschef, 

entreprenadingenjör till arbetschef. 

Stor del av examensarbetets tid gick åt till att resa till intervjupersonerna, intervjua och sedan 

bearbeta materialet från dessa. Anledningen till att inte intervjuerna utfördes via telefon utan istället 

fysiskt var att få tillgång till kroppsspråket, som är ett effektivt verktyg för att understryka ens teser 

och belyser vikten av vad som sägs. 

Intervjuerna fördes på deras respektive arbetsplats och varade under 50-90 minuter.  

Under ett samråd med examinatorn Per Roald bestämdes att ytterligare tio intervjuer skulle 

genomföras utöver de tidigare utförda. Handledarna från Peab Bostad lämnade kontaktuppgifter för 

de tio nya personer som användes för de kompletterande intervjuerna. Dessa benämns 

kompletterande intervjuer och används för att testa de slutsatser och förbättringsförslag som dragits 

från de kvalitativa intervjuerna. De kompletterande intervjuerna var något mindre i omfattning vilket 

ledde till att tiden för själva intervjuerna och bearbetningen av materialet från dessa kunde 

reduceras. De kompletterande intervjuerna gav rapporten tillförlitligare slutsatser. 

17 av de 20 intervjupersonerna gick med på att intervjun spelades in då anonymitet garanterades. 
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Fördelarna med att spela in har redan nämnts. Metoden är dock tidskrävande, då transkript över 

samtliga inspelningar måste utföras. 

Handledare Åke Tell granskade slutligen rapportens analyser och slutsatser för att bedöma 

rimligheten av resultatet.
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6. Analys 

 

I följande kapitel kommer analyser tas upp vilka till stor del grundar sig på intervjupersonernas 

uttalanden. Dessutom bygger analyskapitlet på den kunskap som inhämtats från tillämplig litteratur 

och synpunkter rapportens handledare bidragit med. Analyserna beskriver både de positiva 

respektive negativa aspekterna över vederbörliga teser.  

 

6.1 Initialt arbete 

I samband med intervjuerna har flera slutsatser och förbättringsförslag kunnat göras. Till att börja 

med var majoriteten av de intervjuade personerna enig om att det initiala arbetet för en praktiskt 

oerfaren arbetsledare bör vara på byggarbetsplatsen. Detta för att dels den nyanställda ska få en 

insikt om den komplexa byggprocessen och vad som försiggår under ett byggnadsprojekt, vilka 

yrkesrollen som är medverkande och respektive yrkesrolls arbetsuppgifter, vilka arbetsmoment som 

inkluderas i byggnadsprojektet och i vilken följd de sker. Men även för att göra iakttagelser om hur 

de olika yrkesrollerna interagerar med andra, och dessutom bilda en uppfattning om den informella 

hierarkistrukturen som råder på arbetsplatsen.  

Flera av de intervjuade ansåg att yrkesrollen som mättekniker var en utmärkt inkörsport till 

byggnadsbranschen och som en förberedelse inför arbetsledarrollen, då tillfället ger en att på 

praktiskt vis arbeta och samla den användbara kunskap som en duktig arbetsledare bör ha. Detta för 

att mättekniker är delaktiga ute i produktionen och är med i hela byggnadsprocessen och därmed får 

se alla dess moment. De får även bekanta sig med byggprojektets ritningar och lära sig ritningsläsning 

därtill succesivt se projektets fortskridande, från att sätta ut en koordinat vilket senare resulterar i till 

exempel placering av en utfackningsvägg eller dylikt.  

Peab tar för tillfället in konsultbolag vilka utför denna arbetssyssla. Detta ansåg många 

intervjupersoner var beklagligt då denna arbetssyssla lämpar sig bra för en nyanställd person utan 

tidigare praktiska erfarenheter. Att detta arbete inte utförs internt inom Peab försvaras genom att 

denna yrkesroll som mättekniker inte är användbar under hela byggnadsprojektet.  

En negativ aspekt som framförts av flera intervjupersoner är problematiken som kan uppstå när 

nyanställda påbörjar sitt arbete som mättekniker, vilka sedan är tänkta utvecklas till arbetsledare. 

Detta beror på att denna arbetsroll markant skiljer sig från yrket arbetsledare, varför dessa 

nödvändigtvis inte bör sammankopplas. Tanken att initialt börja sin arbetskarriär som mättekniker 

har redan nämnts. Svårigheten med detta kan vara att en mättekniker koncenterar sig i för stor 

utsträckning på sina koordinater och siffror, vilket fallerar grundtanken som är att de ska få en 

helhetsbild av byggprocessen. Därtill bör även nämnas att arbetet som mättekniker är en kvalificerad 

arbetsroll och det finns renodlade utbildningar som enbart har till syfte att förbereda studenterna till 

den yrkesrollen.  
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6.2 Introduktionsdagen 
När detta examensarbete utfördes använde sig Peab av något de kallade för introduktionsdagen. 

Denna äger endast rum någon gång per år och gäller hela Peab koncernen. För det första kan här 

nämnas att denna ofta är placerad flera månader in i anställningen, detta för att introduktionsdagen 

kräver ett visst antal deltagande. Om introduktionsdagen ska vara aktuell så bör denna förläggas i 

samband med anställningen. Eftersom denna introduktionsdag är till för hela Peab koncernen från 

yrkesarbetare till de högsta instanserna så är denna oerhört omfattande. Att använda sig av tätare 

introduktionsdagar i samband med anställningen skulle vara att föredra. Det skulle även vara 

effektivare om introduktionsdagen specificerades beroende på vilken arbetsroll de nyanställda har, 

på detta sätt skulle introduktionen kunna tillrättaläggas och på så sätt kunna lyfta fram den relevanta 

informationen som rör arbetsrollen. Detta är svårt att i praktiken utföra då kostnaden skulle bli för 

hög om dessa skulle utföras mer regelbundet och bara gälla några få nyanställda åt gången. Däremot 

skulle det vara möjligt att göra en filminspelning över denna introduktionsdag så den nyanställde i 

alla fall har tillgång på materialet som tas upp under introduktionsdagen, då kan en nyanställd i lugn 

och ro gå igenom materialet på egen hand på till exempel Peabs hemsidor. Alternativt kunde en 

kortare introduktionsdag på ett par timmar anordnas istället för en heldag. 

 

6.3 Förväntningar 

En brist som samtliga personer ansåg fanns, var att under introduktionen de nyanställda inte fick för 

sig vilka förväntningar förtaget har på dem nyanställda. Peabs arbetsbeskrivningar för bland annat 

yrkesrollen arbetsledare är något diffusa, detta trodde flera av de intervjuade personerna var 

avsiktligt då en arbetsledares arbetsuppgifter är så omfattande och komplext. Att detaljerat beskriva 

arbetsuppgifterna en arbetsledare förväntas utföra skulle vara användbart för en nyanställd 

arbetsledare, men denna skulle enligt många bli alltför genomgripande för att innefatta alla moment, 

då arbetsledares arbetssysslor varierar stort från arbetsplatserna. Något som däremot skulle kunna 

presenteras på ett tydligt sätt är att noggrant visa hur Peabs arbetsmetoder, visioner kärnvärden och 

nyckelord fungerar. Dessutom skulle Peab kunna förklara vilka förväntningar som ställs på den 

nyanställda personen.  
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6.4 Skev verklighetsuppfattning 

En insikt som framkommit under rapportens fortskridande är att flertalet av de nyanställda 

personerna inom byggnadsbranschen med akademisk bakgrund har en skev bild av vad som väntar 

dem. Skolan målar upp scenarion av att de som studerar för att bli exempelvis byggnadsingenjörer 

omedelbart ska gå in och vara platschef direkt efter examen och tjäna stora summor pengar. 

Verkligheten är annorlunda och många med akademisk bakgrund får därför ett överraskande 

uppvaknande när de väl kommer ut i arbetslivet.  

Skolan skulle förslagsvis istället ge en så bra överensstämmande bild med verkligheten som möjligt, 

och på detta sett förbereda studenterna vad som faktiskt kan förväntas av det kommande 

arbetslivet. 

Denna skeva verklighetsuppfattning verkar även infinna sig långt in i flera arbetsledares anställning. 

Under rapportens fortskridande intervjuades tre arbetschefer, vilka beskrev problematiken att 

arbetsledare har en felaktig insikt över vilken kompetensnivå de besitter. Detta kan utvecklas till ett 

stort problem då arbetsledaren kan känna sig ostimulerad med sina nuvarande arbetsuppgifter och 

känner sig redo att gå vidare medan arbetschefen anser att arbetsledaren ännu inte behärskar nästa 

moment.   

 

6.5 Mentorskap 

Majoriteten av intervjupersonerna belyste vikten att som nyanställd ha tillgång till mentor, bollplank 

eller handledare vilka kan användas för att föra dialoger med och ställa frågor till. Idéen är att som 

nyanställd arbetsledare utan tidigare erfarenhet få agera adept till en rutinerad och erfaren person, 

och på detta sätt kunna inhämta och ta till sig informationen och kunskapen som den erfarna 

personen besitter. Särskilt nödvändigt är det att använda sig av en adept för de äldre erfarna 

arbetsledarna innan kunskapen går förlorad när dessa pensioneras.  

Här måste även aspekt som framfördes av en intervjuperson nämnas. Denna person ansåg att tanken 

med konceptet är bra men om en äldre arbetsledare ”trycker” i den nyanställda personen tips och 

information utvecklas det lätt till någon form av ”korvstoppning” vilket ofta resulterar i att den 

nyfunna informationen hastigt faller i glömska. Denna person anser det istället vara fördelaktigt att 

grundligt få ett specifikt moment beskrivet hur det ska gå tillväga sedan praktisera detta moment 

praktiskt. Enligt intervjupersonen fastnar den inlärda informationen under en längre tid.  

En annan intervjuperson vilken själv till en början följde med en äldre person som var tänkt att agera 

mentor belyste problematiken med denna mentors bristande engagemang. Personen i fråga hade i 

sitt sinne redan nått sin pension och var själv inte alls intresserad att agera mentor.  

Någon form av lämplighetskontroll bör göras för att finna bra mentorer som även är villiga att ta sig 

an den uppgiften. Detta är en flerårig process som arbetscheferna tillsammans med personalansvarig 

måste komma underfund med. Företaget bör göra någon form av inventering där de finner vilka 

anställda som passar som mentorer.  



16 
 

Dessutom har en ekonomisk aspekt nämnts. Företaget får ställa sig frågan om det positiva utfallet av 

att låta en nyanställd arbeta vid sidan en erfaren arbetsledare eller annan mentor, är ekonomiskt 

försvarbart. Företaget får i så fall räkna med att den nyanställde inte bidrar med någon typ av 

produktivitet utan i själva verket kanske till och med kan klassas som börda för mentorn 

När det gäller användandet av mentorer bör även beaktas ifall en fristående och oberoende mentor 

ska användas som inte befinner sig på samma arbetsplats som den person denna ska agera mentor 

åt. Ifall en nyanställd hamnar hos en bra arbetsledning där flera naturliga mentorer kan bistå med 

hjälp och stöd kan en fristående mentor anses överflödig. Placeras dock den nyanställda personen 

tillsammans med en arbetsledning där denna inte känner att personen i fråga får det stöd som 

eftersträvas så skulle en oberoende mentor vara användbar. Därtill kan även dialoger med en 

oberoende mentor föras som i vissa fall inte lämpligen bör tas upp med en mentor på dennes 

arbetsplats. 

 

6.6 Processkarta 

En tanke som en av de intervjuade personerna framförde var att göra upp någon form av 

processkarta. Avsikten med denna processkarta skulle vara att på ett överskådligt sätt visa alla olika 

skedena inom Peab Bostad. Denna processkarta skulle därefter brytas ned i mindre och mindre 

komponenter för att slutligen visa den specifika rollen för varje yrkeskategori, med en utökad 

arbetsbeskrivning. Detta skulle resultera i att framförallt ge de nyanställda en helhetssyn över sitt 

egna och över hela organisationens arbete. Det är lite kedjetänkande att alla anställda tillhör en länk 

i den symboliska kedjan och ens eget arbete påverkar slutprodukten och därmed känner en 

tillhörighet samt är en del av organisationen.  Denna tanke har förts till de efterkommande 

intervjuerna vilket har fått ett bra gensvar. Många av intervjupersonerna beskrev själva 

problematiken att till en början inse sina arbetsuppgifter som hör till sin arbetsroll samt att detta 

skulle kunna vara en lösning på problemet. 

 

6.7 Befattningsbeskrivning 

En av intervjupersonerna arbetade vid intervjutillfället som arbetsledare och gav beröm åt sin 

strukturerade platschef. Platschefen var enligt intervjupersonen en av de ytterst få personer som 

upprättar befattningsbeskrivningar för samtliga av sina kollegor. I dessa befattningsbeskrivningar är 

det tydligt förklarat vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som respektive kollega innehar.  

Oklarheten med diffusa befattningsbeskrivningar är frustrerande, främst för en oerfaren 

arbetsledare som har tillräckligt mycket ändå att ta in i dess omgivning.  
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Skulle fler platschefer ta efter systemet likt den som intervjupersonen nämnde skulle antagligen en 

markant skillnad märkas i både ökad trivselkänsla hos de anställda och minskad osäkerhet om vilka 

ens specifika arbetsuppgifter är. Arbetsmetoden med att använda utförliga befattningsbeskrivningar 

hör tyvärr inte till vanligheten då många anser att dessa är tidskrävande. Dock bör inte platscheferna 

själva behöva sitta och resonera om varje enskild kollegas befattningsbeskrivning utan det bör istället 

göras centralt så att utförliga befattningsbeskrivningar för samtliga yrkesroller finns standardiserade 

inom företaget.  

Ett tidigare avsnitt tar upp problematiken med att upprätta alltför detaljerade arbetsbeskrivningar, 

där exempelvis arbetsuppgifterna för yrkesrollen som arbetsledare är omfattande och komplex. 

Däremot bör betydligt mer utförliga beskrivningar kunna utföras för yrkesrollens grundläggande 

arbetsmoment, som kan utvecklas med tanke på den specifika individen om ett sådant behov finns. 

 

6.8 ”Vi och dem-känslan” 

Att försöka förmedla budskapet att alla är en del av kedjan kan även tänkas motarbete den starka ”Vi 

och dem-känslan” som råder mellan arbetsplatserna. Denna känsla återfinns mellan arbetsledningen 

och hantverkarna, en yrkesarbetare nämnde med skämtsam ton under en intervju att hantverkarna 

inte arbetar för Peab utan för facket. Detta försämrar effektiviten och lönsamheten för företaget 

enormt, då många yrkesarbetare kanske inte bryr sig om hur arbetet fortskrider utan endast bryr sig 

om sin egen vinning. Denna känsla hittas dessvärre även mellan arbetsplatserna. Från rapportens 

intervjuer var det klart att de olika arbetsplatserna nästan såg varandra som konkurrenter. Om detta 

var på skämtsam nivå var svårt att bedöma men det som stod klart var i alla fall att samtliga 

byggarbetsplatser ville vara bäst. Detta förhindrar kunskaps- och erfarenhetsåterföring mellan 

arbetsplatserna vilket är oproduktivt. Det gick inte att missa det ”revirpinkade” som rådde mellan 

arbetsplatserna och det verkade vara enkelt att klanka ned på varandras arbetsplatser istället för att 

ta efter och lära sig ifall någon smart lösning på något moment utförts. Den lilla 

erfarenhetsåterföring som ändå sker mellan arbetsplatserna verkar inte primärt komma från 

arbetsledningen utan istället från yrkesarbetarna som kan förklara hur de utförde en uppgift på förra 

bygget. Detta är en klar omväg gentemot om detta kunskapsutbyte skedde direkt mellan 

arbetsledningarna eller centralt.  En av de platschefer som under rapporten intervjuades uttryckte sig 

väldigt vackert genom att säga att varje arbetsplats uppfinner hjulet på nytt. Med detta menade 

personen att om en bra lösning på ett problem konstruerats så håller arbetsledningen denna lösning 

för sig själv istället för att dela med sig till andra byggarbetsplatser.  Oberoende av varandra var det 

flera intervjupersoner som ansåg att det förhöll sig på ovannämnda vis. 
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6.9 Erfarenhetsåterföring 

En av intervjupersonerna tog upp att personen tillsammans med en annan arbetsledare hade gjort en 

lista med åtta smarta lösningar över olika problem. Dessa var enligt arbetsledningen för 

arbetsplatsen så pass bra att de skickade in lösningarna till högre instanser för att dessa skulle 

förmedlas till andra arbetsplatser och projekt. Men detta arbete ledde tyvärr ingenstans och de fick 

inte ens något svar på utskicket. Detta är den skrämmande verkligheten där det finns stora 

utvecklingsmöjligheter att genomföra. 

Därtill finns inga bra rutiner gällande erfarenhetsåterföring, det behövs personer som tar sig an 

uppgiften att bearbeta informationen och föra denna vidare till andra byggnadsprojekt. Den 

information vilken ett byggnadsprojekts arbetsledning fört samman bör lämpligen också analyseras 

av kompetent personal centralt innan denna sprids vidare till övriga projekt. Detta för att inte 

mottagarna, det vill säga de resterande arbetsledningar ska tolka den givna informationen fritt.    

En svårighet som framkommit i och med intervjuerna är hur Peab Bostad ska hantera och presentera 

erfarenhetsåterföringen på ett lämpligt sätt. När det gäller erfarenhetsåterföringar beaktas både 

positiva och negativa erfarenheter. Exempelvis beskrivs positiva eller negativa aspekter kring 

användandet av någon specifik arbetsmetod, leverantör, maskin eller dylikt. Det huvudsakliga 

problemet företaget har är att föra vidare de negativa erfarenheterna på ett bra sätt, utan att någon 

särskild arbetsledning eller arbetsplats ska känna sig utpekad. Från intervjupersonerna har det 

kommit fram att arbetsledningar och intervjupersoner i stort har enklare att påvisa och peka ut 

andras brister än att berömma något dessa gör bra.  

Om Peab Bostad ”hängde” ut och berättade för övriga arbetsplatser att en viss arbetsledning har 

gjort fel skulle dessa få ett förstört och svårläkt rykte. Detta i sin tur kanske leder till att 

arbetsledningar undanhåller och mörkar felaktigheter i rädsla att övriga arbetsplatser ska få reda på 

dessa. 

Under en dialog med handledare Lars Sjöstedt beskrev han att Peab Bostad istället under 

rapportskrivandet försökte få fram direktiv från tillgängliga erfarenheter för att undvika att några 

arbetsledningar känner sig kränkta och diskriminerade. Rutinerna var fortfarande bristfälliga när 

denna rapport skrevs och personal behövdes för att hantera rutinerna. När det gäller att sätta upp 

fasta direktiv är dessa i stor utsträckning i behov av analys, de ska vara tillförlitliga innan de på ett 

lämpligt sätt kan förmedlas till samtliga arbetsplatser, vilka därefter kan börja användas som 

standardutföranden. 

Något som skulle vara smidigt och användbart är att samla nyanställda arbetsledare så att ett 

kontaktnät skapas mellan dessa. Genom att nya arbetsledare socialiseras skulle kunskapsåterföring 

mellan de olika arbetsplatserna i större utsträckning fungera. Utöver detta så är förmodligen ett 

problem som en ny arbetsledare har även aktuellt för en annan med liknande arbetsuppgifter, så om 

ett kontaktnät kunde bibehållas skulle de enkelt utbyta nödvändig information. Denna socialisering 

måste nödvändigtvis inte vara fysisk utan ett väl utarbetat internetforum skulle kunna lämpa sig 

likvärdigt.  
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För Peab Bostad finns något liknande upplägg när examensarbetet gjordes, de använder sig av 

platschefsträffar några gånger per år. Men en arbetsledare är i betydligt större behov av ett 

kontaktnät att kunna diskutera problem än vad en platschef som naturligt har en bredare 

kontaktkrets då dessa generellt har varit i byggnadsbranschen under en längre tid. Det finns även ett 

forum där platscheferna kan utbyta kunskaper med varandra och ställa frågor, denna används 

knappt. Anledningen till detta är bland annat att arbetet handlar mycket om prestige. Många vill inte 

ta hjälp av andra för att de på så sätt visar sina brister. Men en oerfaren arbetsledare har nog lättare 

att inse sina begränsningar och att denna inte kan allt, så förmodligen skulle ett forum för dessa vara 

mer användbart där de kan ställa svar och få föra dialoger med likasinnade. 

 

6.10 Byggavslutsmöten 

Något som i alldeles för liten utsträckning utfördes under rapportskrivandet var att använda sig av ett 

så kallat byggavslutsmöte. Detta ska vara beläget efter avetableringen och har till uppgift att 

poängtera positiva och negativa aspekter om det gångna projektet. Tanken med denna är att folk 

som varit involverade i projektet ska samlas för att dela med sig av sina funderingar över hur 

projektet har fungerat. Den relativt korta tid det tar för att analysera projektet bör vara användbar 

för att reducera fel till nästkommande projekt.  

Anledningen till att dessa möten används i så liten utsträckning är bland annat på tidspressen för 

uppstartandet av nästa projekt. Men det beror även till stor del på att flera av de involverade 

personerna befinner sig på helt andra arbetsplatser när avetableringen äger rum. Istället borde 

byggavslutsmötet brytas ned i mindre komponenter och använda sig av kortare möten efter varje 

stort moment, en så kallat delavstämning. Om en dialog fördes efter till exempel grundläggning 

skulle problematiken och de positiva åsikterna i samband med detta moment vara färska och de 

hantverkarna som varit delaktiga i detta moment inte hunnit förflyttas till ett annat projekt. 
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6.11 Möte innan produktionsstart 
För en nybliven arbetsledare skulle det även vara betydelsefullt att vara delaktig i möten innan 

produktionsstart, tillsammans med samtliga involverade parter i det framtida byggnadsprojektet. 

Detta med tanken att först skapa det blivande projektet teoretiskt innan produktionsstart, med 

huvudsyfte att reducera fel och problematik i tidigt skede. Förutom att dessa möten leder till sparade 

pengar genom minskade felkostnader så skulle dessa dessutom ge en trygghet för nyanställda 

arbetsledare utan tidigare praktiska erfarenhet som genom dessa möten får en överblick över den 

kommande arbetsplatsen. Delaktighet under ett sådant möte skulle öka förståelsen över hela 

byggprocessen, där de nya arbetsledarna kan dra kopplingar från den teoretiska modellen. 

 

6.12 Utvecklingsplan 

Under förstudien fördes en diskussion vilket ledde fram till förslaget att någon form av strukturerad 

utvecklingsplan skulle vara användbar över introduktionen. Denna utvecklingsplan skulle bestå av 

flera delar, bland annat en checklista vilket skulle fungera likt en garanti för att introduktionen 

utförts på ett korrekt sätt. I denna checklista så skulle ett antal moment vara obligatoriska. Detta bör 

effektivisera inlärningsmetoden genom att detta system skulle helgardera skiftning av 

arbetsuppgifter och motarbeta monotona arbetssysslor vilket ofta hör till vardagen för en nyanställd. 

En sak som dock är tvunget att beaktas är att det finns flera vägar för att nå ett och samma mål, och 

om ett beslut görs om en viss ordningsföljd av så kallade delmoment kan det istället hämma 

inlärningen snarare än att stärka för den nyanställda personen. Men att ha någon introduktionsgrund 

att utgå ifrån som sedan kan anpassas för att passa individen skulle vara smidigt, för på något sätt 

bör en arbetsledare vara i kontakt med byggprocessen samtliga moment från grundläggning till 

färdigt hus. 

Ett exempel på huruvida en utvecklingsplan kan se ut har i samband med denna rapport upprättats. 

Den belyser några skeden som anses vara lämpliga beroende på erfarenhet och tid på arbetsplatsen, 

till dessa är även beaktat vilka interna kurser inom Peab som skulle vara användbara att ha 

genomgått. Att redan innan ett nytt moment ha gått igenom viss information från kurser är 

användbart och ibland krav på. Därefter bör lämpligen den nyvunna kunskapen tillämpas praktiskt. 

Den utvecklingsplan som upprättats har fått bra respons från majoriteten av intervjupersonerna som 

anser att detta är något att bygga vidare på. På detta sätt skulle en gardering ske från bolaget att 

arbetsledarna besitter tillräckliga kunskaper från alla viktiga moment. I utvecklingsplanen har varje 

moment med tillhörande kurser satts till skeden, att istället för skeden sätta en tidsaspekt skulle vara 

osmart då utvecklingstakten från person till person är ytterst personlig. För det första kan vissa 

personer lära sig ett moment på några veckor medan det för andra tar år, här bör också nämnas att 

en del personer trivs väldigt bra med ett specifikt moment, till exempel stomkomplettering och 

stannar av den anledningen kvar på det momentet och blir specialist inom detta. 
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6.13 Rädsla för förändring 

Rädslan för förändring ligger djupt präglad i byggnadsbranschen, något som bekräftats i och med 

detta examensarbete. Enligt intervjuerna var det omöjligt att bortse från detta påstående, flera av 

arbetsmetoderna som används i byggnadsbranschen har varit på samma sätt i decennier trots att 

modernare metoder finns att tillämpa. I stora drag verkar det som att de anställda egentligen inte är 

rädda för förändringen i sig, utan de är mer oroliga att denna förändring kan kräva mer eller en 

annorlunda arbetsinsats än vad denna individ är van vid. Företagen måste försöka få bort synsättet 

”det var bättre förr” och påvisa att förändringar ofta leder till det bättre. Sker ingen förändring 

kommer ingen skillnad att ske vare sig på användet av ny teknik eller nya arbetsmetoder, även 

nytänkande introduktionsmetoder kan anses främmande och oroväckande.    

 

6.14 Storlek på arbetsplatsen 

När det gäller storlek på arbetsplatsen som är lämplig för en nybliven arbetsledare råder det delade 

meningar mellan intervjupersonerna. Det föreligger två skilda parter, den ena anser att 

arbetsledaren till en början ska starta på en stor arbetsplats där den nyanställda får kontakt med fler 

personer. Den andra parten ser istället att på en mindre arbetsplats får den nyanställda lättare en 

helhetsbild över projektet. Att som ny hamna på en liten till mellanstor arbetsplats ger lättare en 

helhetsbild som nämnts, men det är även lättare att komma in i gemenskapen och bli en i gänget på 

en mindre arbetsplats. Jämför detta mot att komma till en större arbetsplats där projektet och den 

stora skara anställda lätt blir opersonligt och en nyanställd kommer i skymundan. Däremot finner en 

nyanställd på en större arbetsplats större antal personer som kan agera som mentorer och få hjälp 

utav.  

Det finns följaktligen fördelar och nackdelar med bägge typerna av storlek på arbetsplatser men i 

slutändan består bägge av samma grundmoment och utförande. Detta bygger därför mer på 

individnivå hur den nyanställda personlighetsmässigt är skapt.  

 

6.15 Bemötande 

Från de intervjuer som utförts under rapporten har en slutsats dragits, vilken handlar om 

bemötandet av nyanställda arbetsledare utan tidigare praktiska erfarenheter. Tre intervjuer har förts 

med kvinnor som samtliga ansett att bemötandet av hantverkare fungerat förträffligt. Av dessa ansåg 

två att förmodligen är bemötandet något hårdare mot män än kvinnor. Detta trodde de berodde på 

att kvinnor i större utsträckning är ödmjuka och inser sina brister, medan män i vissa fall oftare kan 

vara angelägna att dölja sin okunskap. Denna slutsats bygger bara på de tre kvinnliga 

intervjupersonerna, för att få mer tillförlitlighet bör fler intervjuer med kvinnor genomföras. 
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7. Slutsatser 
 

Nedanstående kapitel besvarar de frågeställningar som finns nämnda under avsnitt 4.2. Slutsatserna 

baseras på analyserna och de resonemang som förts under rapportskrivandet.  

 

7.1 Generellt  
Till att börja med bör företaget tydligt beskriva för den nyanställda vilka kärnvärden, visioner och 

arbetsmetoder som råder på arbetsplatsen. Det som nyanställda prioriterar högst – enligt de 

intervjuer som utförts under rapportskrivandet – är att den nyanställda vill få tydliggjort vilka 

förväntningar som ställs. Att platschefen upprättar utförliga befattningsbeskrivningar över samtliga 

kollegor vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden respektive förfogar över skulle vara önskvärt. 

Detta hörde beklagligtvis inte till vanligheten under rapportens fortskridande, där endast en av de 20 

intervjupersonerna kunde relatera till en liknande uppbyggnad av befattningsbeskrivningar som den 

ovan nämnda. 

Anledningen till att detta inte är en vedertagen arbetsmetod är dels på att det är tidskrävande från 

platschefernas sida. Men även att de anställda inte ska hänga upp sig på sina specifika 

arbetsuppgifter vilket kan leda till en trångsynthet och sannolikt även reducera sammarbetet mellan 

arbetsrollerna. Även om utarbetade befattningsbeskrivningar inte kan uppföras för samtliga 

arbetsroller bör dock lämpligen någon form av arbetsbeskrivning upprättas, i synnerhet för en 

nyanställd som till en början kan känna sig vilsen. Eventuellt skulle en generell befattningsbeskrivning 

kunna upprättas där arbetsmoment och ansvarsområden preciseras.  

Medarbetarsamtal är något som årligen utförs där den anställde tillsammans med sin överordnade 

chef, vanligen en platschef eller arbetschef. Under detta samtal sker bland annat en uppföljning av 

målsättningarna vilka beslutats under föregående möte, även vilka interna utbildningar som skulle 

vara lämpliga för den aktuella personen. För den nyanställde personen sker dock dessa 

medarbetarsamtal alldeles för oregelbundet. Förslagsvis skulle det vara betydligt jämnare mellan 

avstämningarna för en nyanställd. Detta dels för att försäkra sig om att denna person trivs, men även 

för att det är mycket för en oerfaren att ta in, inte minst i den komplexa byggnadsbranschen. 

Dessutom sker utvecklingstakten till en början sker fortare vilket lämpligen bör resultera i fler delmål. 

Att den överordnade chefen tillkallar ett medarbetarsamtal kan eventuellt vara överflödigt. Möjligen 

skulle korta, kontinuerliga uppföljningar eller avstämningar fungera tillfredsställande, vilka måhända 

inte ens nödvändigtvis behöver vara fysiska möten.    
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7.2 Första intryck, presentation 
Att komma bra överens med sina arbetskamrater på en arbetsplats är av yttersta vikt. Byggbranschen 

är komplex och det gäller att kunna samspela med många olika personligheter och yrkesgrupper. En 

arbetsledare fungerar likt en brygga mellan de olika arbetsgrupperna. Att kunna förmedla budskap 

mellan hantverkare, underentreprenörer och arbetsledning är en naturlig del av vardagen vilket 

kräver att en arbetsledare är socialt kompetent. Dock krävs att företaget och de enskilda 

projektplatserna gör sitt främsta att den nyanställda ska känna sig välkommen i tidigt skede.  

Att redan första dagen få introduceras och komma i kontakt med sina medarbetare är att föredra 

men ingen självklarhet. Lämpligen bör en socialisering ske med både arbetsledningen och 

kollektivarbetarna från start för att så snabbt som möjligt bli en del av gruppen. Hur detta på bästa 

möjliga vis ska genomföras är nödvändigtvis inte likadant för samtliga nyanställda. Men att 

presenteras och föra en dialog med en person ger troligen större tillförlitlighet och starkare band 

mellan dessa jämfört med att presentera den nyanställda till samtliga anställda i ett svep. 

Ett förslag är att den nyanställde arbetsledaren för en längre dialog med de nyckelpersoner som den 

nyanställde främst kommer vara i kontakt med under arbetslivet, lämpligen andra arbetsledare, 

platschef och lagbasar. Därefter kan en mer generell presentation föras med resterade hantverkare.  

Att i tidigt skede arbeta med att den nyanställda arbetsledaren ska få en bra kontakt med 

hantverkarna är av yttersta vikt för att bryta ned ”vi och dem-känslan” mellan arbetsledningen och 

hantverkare som nämns i tidigare avsnitt. 

 

7.3 Lämplig introduktionslängd 
När beslutet över hur introduktioners innehåll och upplägg ska se ut måste även dess längd och 

omfattning beaktas. En jämförelse där utbytet mellan en kort kontra en lång introduktion bör utföras 

då främst med tanke på ekonomin. En kortare introduktion blir intensivare och kortsiktigt en större 

kostnad för företaget då en större satsning görs på den nyanställde arbetsledaren. Under 

rapportskrivandet anställdes vanligtvis nya arbetsledare först som mättekniker för att företaget och 

även den nyanställde personen ska få prova hur denna är lämpad för uppgiften och 

byggnadsbranschen. Detta är att föredra, när företaget och den nyanställda inser att följande person 

passar för tjänsten kan mer omfattande investeringar med användbara kurser och utvecklingsplaner 

genomföras. 

Så hellre en längre introduktion främst ur företagets aspekt då detta resulterar i reducering av 

”obefogade” investeringar med de nyanställda personerna, som inte alls är lämpliga för dem tänka 

yrkesrollerna. 
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7.4 Lämpliga initiala arbetsuppgifter  
När det kommer till lämpliga initiala arbetsuppgifter är fortfarande yrkesrollen som mättekniker den 

naturligaste vägen att gå när rapporten gjordes, och detta ansåg majoriteten av intervjupersonerna 

var en bra inkörsport. Dock bör denna utsättningsperiod inte pågå alltför länge. Meningen med att 

börja som mättekniker är att få en överblick och se byggprocessens fortskridande, det är inte ämnat 

för en fortsatt utveckling som mättekniker och därmed inte att ingående förstå totalstationens 

uppbyggnad och dess funktioner. Flera anser att inleda arbetslivet inom byggnadsbranschen som 

mättekniker lever kvar från gamla traditioner där vanligtvis nyanställda fick börja som ”pinnpojkar” 

och arbeta sig upp därifrån. Men detta är i modern tid ett kvalificerat yrke som kräver mycket av 

utövaren, och skiljer sig avsevärt från arbetsledarrollen vilket leder till att dessa uppgifter inte 

nödvändigtvis bör vara kopplade till varandra. Trots att vissa intervjupersoner ansåg att yrkesrollen 

mättekniker inte var rätt väg in i byggnadsbranschen så väger majoriteten av intervjupersonernas 

åsikter över, vilka förklarar vikten av att kunna bli en duktig arbetsledare måste en oerfaren 

arbetsledare lära sig den komplexa byggprocessen i produktionen och därtill även handskas med 

ritningar. En mättekniker får verkligen komma i kontakt med samtliga moment i byggnadsbranschen 

och ritningsförståelse är ett grundläggande moment i vardagen varför denna yrkesroll lämpar sig bra 

som inkörsport. 

En annan bra metod skulle vara att som nyanställd arbetsledare få ansvara över ett specifikt 

arbetsmoment, förslagsvis inredning eller dylikt och utföra utsättningen inom det arbetsmomentet 

som en del av en arbetsledares dagliga arbetsuppgifter. Detta skulle resultera i att en nyanställd 

biträdande arbetsledare inte skulle ”fastna” i rollen som mättekniker utan endast ha detta som 

bisyssla. Det finns renodlade utbildningar vilka endast fokuserar på arbetsrollen som mättekniker, att 

en högskoleingenjör vars utbildning endast berör ämnet mätteknik ska ta över en mätteknikers roll 

kan anses egendomligt. 

Att till en början få gå som en biträdande arbetsledare och ha en arbetsledare som agerar mentor 

skulle vara att föredra. Dock bör den nyanställda i ett tidigt skede få egna arbetsuppgifter och 

ansvarsområden så att denna inte enbart förlitar sig på sin mentor. Arbetsuppgifterna bör gradvis bli 

mer avancerade så att förändringen inte blir alltför omfattande, utan istället att den nyanställde 

växer in i sin roll.  

I ett tidigare avsnitt i rapporten nämns vikten av en mentors lämplighet, då vissa personer har varken 

den pedagogiska kompetensen eller engagemanget vilket krävs för att denna ska vara kvalificerad. 

Att finna dessa kvalificerade mentorer är en flerårig process vilket förslagsvis arbetscheferna 

tillsammans med personalansvarig ska komma underfund med. Någon form av inventering av 

företagets personal för att finna dessa lämpliga mentorer vore användbart. 
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7.5 Passande storlek på byggnadsobjekt 
När det gäller lämplig storlek på byggnadsobjekt för en nyanställd arbetsledare är ett litet till 

mellanstort objekt att föredra. Detta beror dels på att det som ny är lättare att få en överblick och 

helhetssyn över en mindre arbetsplats, men det beror även på att en nyanställd förmodligen har 

lättare att komma in i gemenskapen med färre personer i arbetsledningen och hantverkarlaget. 

Osäkerheten med att hamna på en större arbetsplats är att denna kan förefallas opersonlig, och att 

det därmed kan vara svårt att i den hektiska omgivningen få ett grepp om helheten. En annan positiv 

aspekt med att starta på en mindre arbetsplats är att byggprocessens tillhörande arbetsmoment sker 

fortare. Detta resulterar i att en nyanställd hinner se fler moment under en viss tidsperiod på en liten 

arbetsplats jämfört med en större arbetsplats, då denna troligtvis skulle hinna med färre moment 

under motsvarande tidsperiod. Anledningen är att ett arbetsmoment på en större arbetsplats 

vanligvis sträcker sig under ett betydligt längre skede jämfört med en mindre arbetsplats.  

 

7.6 Uppförande av ett kontaktnät 
Något som förslagsvis skulle kunna utvecklas inom Peab är att samla nyanställda arbetsledare så att 

ett kontaktnät kunde skapas mellan dessa. Att det skulle ske en socialisering mellan dessa skulle 

resultera i ett utökat samarbete och engagemang arbetsplatserna emellan. I det föregående kapitlet 

beskrivs problematiken med att erfarenhetsåterföringen mellan de olika projekten är obefintlig. Den 

lilla erfarenhetsåterföring som enligt intervjupersonerna skedde under rapportskrivandet var genom 

hantverkarna som flyttades runt mellan de olika byggnadsprojekten. Hantverkarna kan då likställa 

arbetsmetoder och materialval med andra projekt och arbetslag och där förklara fördelar eller 

nackdelar med användandet av den valda metoden eller något specifikt material.  

Detta är onekligen en omväg jämfört med att arbetsledningarna delade sina erfarenheter direkt med 

varandra. Men ifall en socialisation skapades mellan nya arbetsledare skulle dessa förhoppningsvis i 

stor utsträckning dela med sig av sina erfarenheter och insikter. 

Något specifikt problem en ny arbetsledare har är av största sannorlikhet även aktuellt för en annan 

arbetsledare i en liknande situation. Om ett bra kontaktnät skapas så skulle enkelt utbytande av 

användbar information nyttjas och skapa bryggor mellan projekten vilket skulle resultera i ett mera 

enat Peab Bostad.   

När detta examensarbete utfördes förekom naturligtvis en samverkan mellan Peab Bostads 

platschefer och även ett forum där de kunde ställa frågor och föra dialoger med varandra. Tyvärr är 

det alldeles för mycket prestige i byggnadsbranschen och personer har en tendens att inte vilja 

påvisa sina brister. Däremot bör nyanställda arbetsledare lättare kunna svälja stoltheten och faktiskt 

vara angelägna att söka hjälp hos andra och för den delen även dela med sig av sina erfarenheter i 

större utsträckning, då dessa inte förväntas bemästra allt. 
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7.7 Strategisk utvecklingsplan 
Här nedan följer en strategisk utvecklingsplan som upprättats i samband med detta examensarbete. 

Den belyser vilka arbetsmoment som är lämpliga för en nykommen arbetsledare utan tidigare 

erfarenhet inom denna yrkesroll. Till dessa arbetsmoment finns även kopplat vilka teoretiska 

kunskaper genom bland annat Peabs interna kurser som är lämpliga att innan ha genomgått. Värt att 

nämna är att vissa arbetsmoment inte endast lämpligen har utan faktiskt kräver vissa förkunskaper 

innan de får utföras, till exempel krävs betongkurser innan personen som bär ansvaret får utföra 

betongarbeten. Här nedan illustreras ett försök över en grov generell utvecklingsplan för nyblivna 

arbetsledare utan tidigare praktiska erfarenheter inom byggnadsbranschen. 

 

 

Figur 1. Exempel på generell utvecklingsplan för arbetsledare. 

 

I samband med intervjuerna som förts under examensarbetet har det framkommit att mättekniker är 

en bra inkörsport till byggnadsbranschen då nyanställda lär sig hantera ritningsläsning och se 

byggprocessen. Nackdelarna med att initialt börja som mättekniker har nämnts i tidigare avsnitt, 

men då majoriteten av intervjupersonerna ansåg att detta var den främsta inkörsporten valdes 

denna som Skede ett.  

I Skede ett hittas en grundutbildning eller även ett så kallat startpaket. Detta startpaket är tänkt att 

genomföras direkt i samband med introduktionen och helst innan den nyanställda sätter sin fot på 

arbetsplatsen. I detta skede ingår fundamentala kurser som arbetsmiljö för att förstå vilka regler, 

bestämmelser, ansvar och krav det finns på arbetsplatsen. Under detta skede finns dessutom en 

separat brandkurs. 

De nästföljande skedena beskriver vilka kurser och lämpliga arbetsmoment som anses passa för en 

nybliven arbetsledare. Detta efter att denna erhållit tillräcklig kunskap och kompetens från rollen 

som mättekniker. 

Under Skede två så skulle en genomgång programvaran PIA för Peabs materialbeställning vara 

värdefull och dessutom skulle en separat fuktkurs vara på sin plats. Tankar om problematiken som 

kan uppkomma i och med fukt är en väsentlig del av en arbetsledares vardag. En arbetsledare ska 

begrunda fuktpåverkan i nästintill samtliga arbetsmoment vilket leder till att denna placeras i ett 

tidigt skede i den upprättade utvecklingsplanen. 
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I den inledande fasen som arbetsledare är inget arbetsmoment enkelt för en nyanställd person, men 

någostans måste en arbetsledare börja. I samband med intervjuerna har det framkommit att 

inredning och mindre besiktningar skulle vara lämpliga att börja med. Att som oerfaren arbetsledare 

få starta med arbetsmomentet inredning gör denna involverad och den nyanställde får samarbeta 

med flera yrkesgrupper, både med hantverkare anställda från Peab och dessutom 

underentreprenörer. Detta leder till att arbetsledaren snabbt får kontakt med flera personer och 

smidigt kan komma in i gemenskapen.  

Ett annat arbetsmoment som anses lämpligt till en början är att ha hand om mindre besiktningar. 

Tanken med detta är att dessa inte behöver åtgärdas akut vilket resulterar i en något lugnare miljö 

för den oerfarne jämfört med att starta med exempelvis stomme där avsatt tid är mer hektisk. 

I Skede tre är det tänkt att arbetsledaren har fått kött på benen och är redo att ta sig an nästa 

utmaning. Den nya arbetsledaren lär sig hantera ekonomi, tidplaner och kalkyler. Under detta skede 

skulle förslagsvis arbetsledaren kunna börja hantera byggnadens stomme genom tak och 

stomkompletteringar. Ansvaret att hantera stomkomplettering jämfört med bärande stomme anses 

generellt lättare. Ifall fel skulle uppkomma i den bärande stommen kan detta resultera i förödande 

konsekvenser varför dessa arbetsmoment har planerats längre fram i tiden. 

Det slutgiltiga skedet i denna utvecklingsplan tar upp arbetsmomenten stomme och grund. När en 

arbetsledare tar sig an dessa uppgifter ska denna ha bra förkunskaper och kunna hantera ansvaret 

som medföljer vid hantering av konstruktionens bärande delar. Till dessa arbetsmoment krävs kursen 

Betong klass två. Utöver denna skulle även kurser som projektering och juridik lämpa sig. Detta för 

att möjliggöra avancemang till yrkesrollen platschef. 

Tanken är att kurserna och arbetsmomentens ansvar och svårighetsgrad succesivt ska öka med tiden. 

Det går som tidigare nämnt inte att fastslå att till exempel stomme uteslutande är ett mer krävande 

moment än exempelvis stomkomplettering. Men generellt kan ansvaret och svårigheten med 

momentet stomme anses större då denna innehåller bärande delar vilka kan få svåra konsekvenser 

vid fel på utförandet. 

Nyttan med detta upplägg är att nyanställda blivande arbetsledare får på ett överskådligt sätt se hur 

utvecklingen i företaget kan se ut för att nå arbetsledarpositionen och därefter vidareutvecklingen 

inom denna. Detta i sig ger de nyanställda bättre överblick över möjliga delmål men även en förstärkt 

framtidsutsikt, vilket förmodligen resulterar i en utökad trygghet. 

I ett tidigare avsnitt i rapporten nämns att det är svårt att fastställa en tidsaspekt hur länge en 

arbetsledare ska infinna sig i varje enskilt skede. Beroende på varierande utvecklingstakter från 

person till person och dessutom kan en arbetsledare bli kvar inom något specifikt skede då denna 

trivs bra inom det. Däremot om något liknande upplägg likt denna strukturerade utvecklingsplan 

upprättades för Peab Bostad i Solna så kommer de efter en tid få en generell uppfattning hur lång tid 

denna utvecklingsplan normalt tar. Förslagsvis bör en arbetsledare åtminstone tillbringa ett till två år 

inom varje skede för att samla på all den kunskap som finns tillgänglig inom tillhörande 

arbetsmoment.  
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Denna utvecklingsplan ska inte fungera likt en garanti eller ett krav för den nyanställde, utan snarare 

användas som ett verktyg för den nyanställde att känna att det finns en plan över dennes utveckling.  

Insikten över kursalternativ och behörighetskrav på dessa innehades inte under uppförandet av den 

strategiska utvecklingsplanen, därför bör lämpligen denna uppdateras av kompetent personal. 

 

7.8 Trainee och mentorskap 
När det gäller frågan om återinförandet av ett nytt traineeprogram var detta inte aktuellt för Peab 

Bostad när examensarbetet genomfördes, även om flera andra stora byggföretag använde sig utav 

detta. Peab använde ett traineeprogram i slutet av 90-talet men beslöt att lägga ned detta då det 

resulterade i viss osämja mellan divisionerna då vissa arbetsplatser ”stal” åt sig traineepersonerna 

som egentligen var tänkta att cirkulera mellan flera arbetsplatser. Något som däremot skulle vara 

aktuellt för Peab Bostad baserat på intervjupersonerna åsikter är att en nyanställd arbetsledare ska 

få cirkulera inom arbetsplatsen. Lämpligen skulle en nyanställd få följa med flera olika personer med 

olika arbetsbefattningar såsom arbetsledare, platschefer och även lagbasar. På detta sätt få se hela 

byggprocessen med alla dess moment. I annat fall kan en nybliven arbetsledare bli utpositionerad på 

en specifik arbetssyssla och bli fast inom denna. Här bör också nämnas att vissa personer uppskattar 

en bestämd arbetssyssla mer vilket då naturligt leder till att dessa blir kvar inom denna, men 

möjligheten av cirkulation av arbetsmoment till en början bör ändå användas, detta för att den 

nyanställda ska få möjligheten att se vilka arbetsuppgifter denna gillar och hitta sin nisch. 

Att återföra något traineeprogram för Peab Bostad var alltså inte aktuellt när denna rapport 

upprättades men tanken att som ny få prova på flera arbetssysslor är något som bör utvecklas. 

Att gå tjockt innebär att en nyanställd får följa med en erfaren person som kan förmedla sina 

kunskaper till den nya personen som fungerar likt en adept. Denna metod värderas positivt av 

intervjupersonerna. Dock bör poängteras att den nyanställda inte enbart ska följa med en erfaren 

mentor utan även i tidigt skede få ansvara för egna arbetsuppgifter, för att känna sig produktiv. 

Därutöver fungerar inlärningsförmågan effektivare ifall personen får tillämpa det som mentorn har 

informerat om praktiskt. Så följaktligen bör mentorn först gå igenom ett arbetsmoment teoretiskt 

vilket sedan den nyanställda arbetsledaren ska få möjligheten att utföra praktiskt, detta främjar som 

sagt inlärningsförmågan och lärdomen stannar kvar under en lägre tidsperiod hos den nyanställda. 

När det gäller mentorskap måste ett antal parametrar granskas, dels huruvida 

produktivitetsutvecklingen fungerar med att gå vid sidan av någon, dels under vilket tidsspann ett 

mentorskap framförallt behöver utnyttjas. Ur ett ekonomiskt perspektiv bör kontrolleras hur länge 

det är ekonomiskt försvarbart att använda sig av ett mentorskap.  
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Lönsamhet beskriver förhållandet mellan resultat och resultatinsats. Att en nyanställd person ska gå 

vid sidan av en erfaren, kunnig person likt en mentor är på kort sikt inte särskilt produktivt utan 

kostsamt. Ifall detta synsätt försvinner och ämnet istället betraktas ur ett långsiktsperspektiv så 

fungerar mentorskapet likt en investering där den erfarna personalens kunskap stannar inom 

företaget. Humankapital är kunskapen, skickligheten och kompetensen hos företagets medarbetare, 

som bör vara företagens främsta tillgång. Att inte investera i denna post för att föra vidare denna 

enorma kunskapsbank till nästa generation så att kunskapen förblir inom företaget kan förefalla 

befängt.8  

Mentorskap för nyanställda arbetsledare förekommer mest under den inledande fasen. Det är under 

denna fas mest stöd krävs för de nya arbetsuppgifterna men även för att med hjälp av mentorn 

snabbare komma in i gemenskapen. Det finns egentligen ingen sluttid där nyttjandet av mentorskap 

inte längre bör användas, dock kommer den nyblivna arbetsledaren successivt bli mer och mer 

självständig. Detta leder till att mentorskapet gradvis kan tona ut. Men en arbetsledare kan aldrig bli 

helt fullärd vilket motiverar att en mentor lämpligen ska kvarstå. 

Detta leder åter igen till den betydelsefulla punkten att finna lämpliga mentorer som kan förmedla 

dessa kunskaper till andra. Därtill vikten att använda fysiska mentorer då byggnadsbranschens 

kunskap till stor del återfinns bland de rutinerade personerna vars arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder finns i huvudet och inte nedpräntat i något dokument. 

 

7.9 Lagbasar 
Från Peabs enkätundersökning Handslaget så var det flera personer som uttryckte sitt missnöje över 

lagbasrollen. De slutsatser som har kunnat göras om lagbasrollen från de utförda intervjuerna säger 

något annat. Intervjupersonerna ansåg att lagbasarna på projekten var viktiga och generellt fungerar 

bra. Några av intervjupersonerna ansåg att lagbasarna till viss del ”tar” arbetsledarnas roll vilket kan 

leda till att dessa kommer i skymundan. Den ökade kostnaden som det innebär att använda lagbasar 

som arbetsfördelare är försumbar. Alternativt skulle det krävas att fler arbetsledare anställdes för 

denna roll.  

Något som dock bör beaktas är att rapportens handledare från Peab Bostad inte slumpmässigt valt 

intervjupersonerna. De har valt ut personerna för att ge rapporten så bra bredd som möjligt med 

olika arbetsposter och bakgrunder, men fortfarande så försvinner det slumpmässiga urvalet vilket 

eventuellt skulle ge ett annat utfall. 

 

                                                           
8
 Olsson, Jan, & Skärvad, Per-Hugo, Företagsekonomi 100 faktabok, Liber, 2011, s. 184-209. 
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7.10 ”Vi och dem-känslan” 
En frågeställning som uppkommit under rapportens fortskridande är hur ”vi och dem-känslan” som 

råder mellan arbetsplatserna ska minskas. För det första finns det djupt inpräglat i byggbranschen att 

en uppdelning sker mellan tjänstemännen och kollektivarbetarna. I en intervju så framförde en 

lagbas att hantverkarna inte var anställda för Peab utan av facket. Denna syn är oerhört improduktiv, 

då inom samma bolag de anställda delar upp sig i två lag. Detta synsätt återfinns bland majoriteten 

av de större byggföretagen. Lösningen mot detta problem kan troligtvis reduceras genom att få 

hantverkarna mer involverade i vad Peab står för i stort, så de ser mer än sin specifika arbetssyssla. 

Men den mest problematiska och omotiverade ”vi och dem-känslan” hittas mellan de olika 

byggnadsprojekten. Som tidigare nämnt delar arbetsledningarna inte med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter gällande arbetsmetoder och materialval. Detta beror delvis på att det skulle vara 

tidskrävande att föra ut budskapet till andra arbetsplatser men det beror även på den höga prestige 

som återfinns i byggbranschen. Arbetsledningar på olika projekt vill gärna klappa sig på bröstet och 

förklara hur duktiga de är, och det är betydligt enklare att kritisera andra än berömma och ta efter.  

7.11 Erfarenhetsåterföring mellan arbetsplatserna 
En av intervjupersonerna hade tillsammans med tillhörande arbetsledning funnit ett antal smarta 

lösningar över några speciella problem. Dessa fördes vidare till högre instanser för att de därefter 

skulle spridas ut till övriga arbetsplatser. Detta resulterade dessvärre inte i någon förändring och de 

som skickat ut problemlösningarna återfick inte ens ett svar. Förmodligen fanns inte under 

rapportskrivandet någon personal som kunde ta sig an uppgiften att agera brygga mellan 

arbetsprojekten utan istället så arkiverades dessa lösningar. Säkerligen har fler arbetsledningar 

upprättat liknande löningar som antagligen skulle gagna Peab Bostad om personal fanns tillgänglig 

som kunde föra dessa vidare. 

En arbetsroll som skulle kunna fungera likt en brygga mellan projekten är arbetsledarna. Skapandet 

av det angelägna kontaktnätet mellan arbetsledare och då främst nykomna arbetsledare kan inte 

framhållas tillräckligt. Detta kontaktnät skulle huvudsakligen ha två uppgifter, för det första kan nya 

arbetsledare dela med sig av varandras kunskaper och problematik som med största sannorlikhet 

även är aktuell för en annan nyanställd arbetsledare med liknande situation. Men detta kontaktnät 

skulle även öka samspelet och gemenskapen mellan byggnadsprojekten och därmed skulle den 

undermedvetna rivaliteten mellan projeten elimineras.   
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8. Rekommendationer 
 

Ett antal rekommendationer har under rapportskrivandet noterats och dessa gäller främst hur en 

introduktion ska genomföras.  

 De nyanställda bör noggrant bli instruerade om vilka kärnvärden, arbetsmetoder och andra 

förhållanden som råder på arbetsplatsen. Det sista är dessutom lagstadgat i 

arbetsmiljölagen.9 En beskrivning över vilka förväntningar som företaget har beträffande den 

nyanställda bör tydligt framföras till denna. 

 

 Presentation av den nyanställda bör ske genom dialoger med den nyanställdas 

nyckelpersoner i det framtida arbetet, för att snabbt skapa ett förtroende för dessa. Därefter 

kan en generell presentation med resterande arbetskollegor genomföras. 

 

 Arbetsplatsens storlek för en nyanställd bör vara tämligen liten, för att de nyanställde 

enklare ska få den viktiga helhetsbilden över byggnadsprojektet. Dessutom lättare komma in 

i gemenskapen med färre medarbetare och snabbare får se byggprocessens helhet från 

första spadtaget till avetablering. 

 

 Att initialt börja som mättekniker för att därefter utvecklas till att bli arbetsledare är under 

den vanligaste inkörsporten. Att vara mättekniker är bra då en sådan person får vara ute i 

produktion och se hela byggprocessen och därtill bekanta sig med ritningsläsning. Dock bör 

detta endast vara ett bimoment i en arbetsledares dagliga arbetsuppgifter och bör lämpligen 

enbart ansvara för utsättningen inom ett specifikt arbetsområde denna blivit tilldelad. 

 

 Fler regelbundna avstämningar där den nyanställdes överordnade chef kontrollerar huruvida 

den nyanställda trivs och hur denna anser arbetet fungera skulle lämpligen utvecklas. 

 

 Peab Bostad, Solna bör investera i att upprätta ett kontaktnät med arbetsledarna, då 

framförallt för nyblivna arbetsledare. En socialisering mellan dessa skulle resultera i att 

denna yrkesroll stärktes och kunskaper kunde utbytas mellan dessa. Dessutom så skulle ett 

specifikt problem en nyanställd arbetsledare har med största sannorlikhet även vara aktuell 

för en annan i liknande situation.  

 

 Uppförandet av en strategisk utvecklingsplan skulle vara till stor nytta. Detta för att Peab 

Bostad, Solna skulle gardera sig att deras anställda arbetsledare får en utarbetad, vettig 

utvecklingsplan. 

                                                           
9
 (Arbetsmiljöverket, 2013) 
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 När det gäller frågan om mentorskap måste som tidigare nämnts mentorernas lämplighet 

först granskas inom bolaget. Det mentorskap som antagligen är det effektivaste är att kunna 

gå vid sidan om någon person, detta för att kunna få stöd från denna och att erfarenheterna 

den rutinerade personen sprids vidare till den nyblivna arbetsledaren. Att gå ”tjock” bör inte 

klassas som oproduktivt och kostsamt utan snarare som en investering. 

 

 Slutligen bör Peab Bostad dessutom satsa på att få bort ”vi och dem-känslan” mellan 

arbetsplatserna som hindrar erfarenhetsåterföringen mellan dessa. Ett sätt att reducera 

klyftan mellan byggnadsprojekten och därmed öka erfarenhetsåterföringen kan vara att 

upprätta socialiseringen mellan arbetsledare som tidigare nämnts, där framförallt nyblivna 

arbetsledare troligtvis i större grad utbyter sina erfarenheter och delar med sig av sina 

åsikter som med största sannorlikhet är aktuella även för andra nyblivna arbetsledare i 

liknande situation. Men det som främst hindrar denna kunskapsåterföring är att Peab Bostad 

när rapporten skrevs inte hade bestämda rutiner över denna problematik. Dessutom fanns 

inte tillgänglig personal som kunde hantera och analysera informationen för 

byggnadsprojekten, vilket skulle kräva bearbetning innan dessa framfördes till resterande 

arbetsplatser så att dessa testa dess tillförlitlighet och göra så att inte mottagaren kan tolka 

resultaten och uppmaningarna fritt. 

  



35 
 

9. Källförteckning 
 

9.1 Litteratur 

Lindmark, A., & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management organisationens hjärta (2:1 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-05879-9. 

Olsson, J., & Skärvad, P.-H. (2011). Företagsekonomi 100 Faktabok.  

Liber. ISBN: 978-91-47-09909-2. 

 

9.2 Eletroniska källor 

Arbetsmiljöverket. (2013). Arbetsmiljöverket. Hämtat från Kapitel 3 - Allmänna skyldigheter: 

http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx den 27 Maj 2013. 

Peab AB. (2009). PeabJournalen nr 1, (sid. 10-12). Hämtat från 

http://www.peab.se/Global/PEAB/PeabJournalen/PJ_1_09.pdf den 24 April 2013. 

Peab AB. (2009). PeabJournalen nr 2, (sid. 10-11). Hämtat från 

http://www.peab.se/Global/PEAB/PeabJournalen/PJ_2_09.pdf den 24 April 2013. 

Peab AB. (2009). PeabJournalen nr 3, (sid. 8-9). Hämtat från 

http://www.peab.se/Global/PEAB/PeabJournalen/PJ_3_09.pdf den 24 April 2013. 

Peab AB. (2009). PeabJournalen nr 4, (sid. 12-13). Hämtat från 

http://www.peab.se/Global/PEAB/PeabJournalen/PJ_4_09.pdf den 24 April 2013. 

Peab AB. (2013). Om Peab - Peab, [webbsida]. Hämtat från http://www.peab.se/Om-Peab/ den 22 

April 2013. 

 



36 
 

 
9.3 Litteratur ej refererade 

Christer Bjurwill. (2001). A, B, C och D vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. 

Studentlitteratur AB. ISBN: 91-44-01574-7. 

Erik Walla. (2004). Så skriver du bättre tekniska rapporter.  

Studentlitteratur AB. ISBN: 91-44-01914-0. 

Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson. (2011). Kommunikation för ledare. 

Studentlitteratur AB. ISBN10: 9144074476. 

Tekniska nomenklaturcentralen. (2001). Skrivregler för svenska och engelska från TNC.  

Terminologicentrum TNC. ISBN: 91-7196-100-3. 

Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen. (2008). Att skriva en bra uppsats. 

Studentlitteratur AB. ISBN: 91-47-08767-6. 

Rupert Eales-White. (1997). Teambuilding - att utveckla arbetslag. 

Utbildningshuset Studentlitteratur. ISBN 91-44-00450-8. 

Otto Granberg. (2011). PAOU personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Natur & Kultur. ISBN: 91-27-12053-8. 

Annika Lantz. (2007). Intervjumetodik. 

Studentlitteratur AB. ISBN: 91-44-00832-5. 

Cristian Lima. (2007). Kommunikation, organisation och ledarskap. 

Liber. ISBN: 91-47-08630-0. 

 

 

 

  



37 
 

10. Ord- och begreppsförklaringar 
 

AC-grupp: Arbetschefs grupp 

Att gå tjockt: Detta uttryck innebär att en oerfaren få arbeta vid sidan av en kunnig person. Inom 

byggnadsbranschen kallas denna metod vanligen att ”gå tjockt”. 

Pinnpojke: Att vara pinnpojke har varit den traditionella inkörsporten till byggnadsbranschen. De så 

kallade pinnpojkarna vässade och slog ned stakkäppar där de blivit instruerade skulle göra. 

Pinnpojkarna fick initialt inte utföra egna avvägningar men fick efterhand mer krävande 

arbetsuppgifter. 

Lönsamhet: Lönsamheten beskriver förhållandet mellan resultatet och den satsade resultatinstatsen. 

mot  

Resultat: Resultatet beskriver intäkter subtraherat med kostnader. 

Resultatinsats: Det totala satsade beloppet. 

Humankapital: Humankapital betyder kunskapen, skickligheten och kompetensen som företaget 

besitter genom sina medarbetare. 

Lagbas: En person som är lagbas har oftast arbetat under en längre tid som en hantverkare. En lagbas 

fungerar likt en brygga mellan arbetsledningen och hantverkarna och det är denna person som 

placerar ut hantverkarna på respektive moment. 

PIA: Detta är programvaran Peab använder för materialbeställning. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
Intervjufrågor 

Den första frågan sätter tonen för hela intervjun. En bra startfråga är att vi ber om en kort 

presentation om deras nuvarande arbetsuppgifter, hur länge de jobbat, vilken bakgrund de har (livets 

skola eller akademisk bakgrund) osv. 

 

1. Hur blev du välkomnad på din arbetsplats? (bemötande av arbetsledningen mm) 

2. Positiva/negativa tankar om ditt välkomnande 

3. Vilka var dina arbetsuppgifter från början?  

- Möjligheter att testa flera arbetsuppgifter eller mer monotont arbete? 

- Vad för arbetsuppgifter tycker du att en ny arbetsledare ska/kan ta sig an? 

- Tycker du att du fick för lite/-mycket ansvar och arbetsuppgifter? 

- Finns det enligt dig några ”klassiska” fällor som majoriteten av nya arbetsledare ramlar ned i? 

 

4. Hur har utvecklingsmöjligheterna varit på din arbetsplats inom PEAB?  

 

5. Vilka personer hade du från början starkast anknytningar till? - I fall du skulle vilja sett dig få hjälp 

av några andra till en början vilka skulle de vara? – vilka överordnade befattningshavare har du 

starkast anknytningar till i dagsläget? 

6. Hur upplever du att medarbetarsamtalen fungerar? – Har det varit givande? – positiva/negativa 

tankar om detta. – Tycker du något som kan förbättras? – hur har utvecklingsplanen fungerar? 

7. Skulle ett traineeprogram vara bra för en nyanställd, som där möjligheten ges att prova på flera 

olika arbetsuppgifter? 

9. Används lagbas/-ar på din arbetsplats? -hur tycker du det fungerar? – har denna/dessa för mycket 

befogenheter? 

10. Tycker du att PEABs intranät fungerar som ett hjälpmedel för en nyanställd person? – I så fall 

hur? – positiva/negativa tankar(tillgång till nya projekt, visioner, chat/frågor) 

11. Skulle det vara smidigt om företaget använde sig av en checklista/frågelista likt den i cockpit i ett 

flygplan för att försäkra sig om att flygplanet startar (inskolningen gjorts på ett bra sätt) 

- Vad skulle du i så fall vilja ha med på den checklistan?



 
 

 

 

 

 

12. På vilken arbetsplats hamnade du till en början? -storlek på arbetsplatsen? -skulle du hellre 

startat på en mindre/större arbetsplats? 

(-mindre arbetsplats med kanske fler arbetsmoment?) 

(-större arbetsplats med mer möjligheter till utveckling?) 

13. Hade/har du någon mentor att rådfråga? (bollplank) - vilken titel hade/har denna person? 

14. Kände du att du hade tillräckliga förkunskaper när du startade på arbetsplatsen? -var 

arbetsuppgifterna tillämpade för en nybliven arbetsledare? - togs någon hänsyn att man är ny på 

arbetsplatsen? 

15. Har du någon kontakt med dina överordanade befattningshavare? – Ifall nej skulle du vilja det? – 

ifall ja, hur fungerar det samarbetet? 

16. Har du något tips till en nyanställd arbetsledare? – Finns det något övrigt du vill tillägga? 



 
 

 

Bilaga2 
Följande bilaga (Strömbergs bilaga 1) är hämtad från Sofie Strömbergs examensarbete Introduktion 

för att visa hur en introduktionschecklista kan se ut. 



 
 

 

 

 


