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  I 

Sammanfattning  

I en rapport från Konjunkturinstitutet (2010) framkommer att produktivitets-
utvecklingen i den svenska byggbranschen stått still sen mitten på 90-talet. Detta 
samtidigt som övriga näringslivet ökat sin produktivitet kraftigt under samma period. 
Denna skillnad i produktivitetsutveckling skulle kunna betyda att det finns mycket arbete 
kvar att göra för en ökad produktivitet i byggbranschen.  

För att få en högre produktivitet i byggbranschen krävs det att de som utför arbetet har 
en strävan efter att vara produktiv. Denna strävan påverkas av mjuka faktorer som t.ex. 
incitament, engagemang och psykosocial arbetsmiljö. Syftet med detta examensarbete är 
att få insikt i vilka mjuka faktorer som påverkar produktiviteten hos yrkesarbetarna i ett 
byggprojekt.  

Studien jämför fyra byggprojekt med olika produktivitetsnivåer genom kvalitativa 
intervjuer. Detta för att kunna identifiera vilka mjuka faktorer som påverkar 
produktiviteten positivt. Faktorer som studerats är incitament, motivation, 
kommunikation, kompetens, engagemang, team samt psykosocial arbetsmiljö. 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan projekt gällande de studerade faktorerna. 
Slutsatsen är att de studerade faktorerna är viktiga för att nå god produktivitet på 
byggarbetsplatsen. 
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Abstract 

In a report from Konjunkturinstitutet (2010) is found that productivity growth in the 
Swedish construction industry has stood still since the mid 90s. This while the rest of the 
economy has increased their productivity significantly during the same period. This 
difference in productivity development could mean that there is much work left to do for 
increased productivity in the construction industry. 

To get a higher productivity in the construction industry requires that the person doing 
the work has an aspiration to be productive. This aspiration is influenced by soft factors 
such as incentives, commitment, and psychosocial work environment. The aim of this 
thesis is to gain insight into the soft factors that affect the productivity of skilled workers 
in a construction project. 

The study compares four construction projects with different productivity levels through 
qualitative interviews. This is to identify the soft factors that affect productivity positively. 
Factors studied include incentives, motivation, communication, competence, 
commitment, teamwork and psychosocial work environment. 

The results show clear differences between the projects regarding the studied factors. 
The conclusion is that the studied factors are important in achieving good productivity at 
the construction site. 
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Förord 

Produktivitet i byggproduktionen är något som författarna själva har erfarenhet kring då 
de har en bakgrund som yrkesarbetare i byggbranschen. Sommaren 2012 fick de även 
chansen att prova på en ny roll i byggbranschen då de praktiserade som arbetsledare på 
ett varsitt byggprojekt på Skanska.  I samband med denna praktik föddes iden till detta 
examensarbete. 

Detta examensarbete omfattar 15 hp och avslutar författarnas högskoleingenjörs-
utbildning Byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet är utfört 
under perioden mars till juni 2013 i samarbete med Skanska. 

Vi vill tacka alla som bidragit med sina kunskaper och åsikter för att göra denna rapport 
bättre. Vi vill även tacka Skanska för att vi fått möjlighet till att skriva detta arbete hos 
dem. 

Stockholm, Juni 2013 

 

 

 

Joakim Honkanen   Henrik Gustavsson 
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Definitioner 

Definitioner av ord och termer som förekommer i rapporten. 

Arbetsledare:   Tjänsteman som leder arbetet ute på byggarbetsplatsen.  
   Arbetsledaren rapporterar till produktionschef och är överordnad 
   yrkesarbetarna. 

Brandsläckning: Vanligt uttryck för akut problemlösning ute i byggproduktion. 

Enhetstid:  Tid per producerad enhet t.ex. timmar per m2. 

Formella möten: Planerade möten med fast struktur t.ex. fredagsmöte med alla 
projekt deltagare.  

Informell möten: Spontana möten som sker utan förbestämd struktur t.ex. ett 
samtal på en rast.  

Lagbas:   Yrkesarbetare med ansvar över ett lag med yrkesarbetare.  
   Rapporterar till produktionschef eller arbetsledare. 

Mjuka faktorer:  Syftar på icke-fysiska faktorer som t.ex. engagemang, kompetens 
   etc. 

Mjuka parametrar:  Syftar på icke-kvantitativa delar som styr incitament t.ex.  
   kundnöjdhet, säker arbetsplats etc. 

Platsledning: Ledande tjänstemän på ett byggprojekt. I denna studie menas 
produktionschef och arbetsledare. 

Produktionschef:  Högsta ansvariga tjänsteman för produktionen på en   
   byggarbetsplats. 

Yrkesarbetare:  Hantverkare som utför byggnadsarbete i byggproduktionen. 
Rapporterar till arbetsledare eller produktionschef. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Produktivitet är en viktig fråga för alla byggföretag och kan vara avgörande för ett 
företags överlevnad. Dock är utvecklingen i byggbranschen de senaste 30 åren allt annat 
än glädjande. Detta visar en rapport från konjunkturinstitutet (2010) där det 
framkommer att produktivitetsutvecklingen i den svenska byggbranschen stått still sedan 
mitten på 90-talet medan det övriga svenska näringslivet sett en kraftig ökning under 
samma period (Konjunkturinstitutet, 2010). Det betyder att det finns mycket arbete kvar 
att göra för en ökad produktivitet i byggbranschen.  

När det talas om produktivitetsutveckling så handlar det ofta om industrialisering av 
byggprocessen genom att utveckla nya metoder och effektivare system. Dock kan det lätt 
glömmas bort att det fortfarande är människor som utför själva arbetet. För att få en 
högre produktivitet i byggprocessen krävs också att den som utför arbetet har en strävan 
att vara produktiv. Denna strävan påverkas av mjuka faktorer som t.ex. incitament, 
engagemang och psykosocial arbetsmiljö. Förhoppningen med denna studie är att 
klargöra vilka mjuka faktorer som bidrar till produktiviteten hos yrkesarbetarna som 
utför arbetet i byggbranschen. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att få en insikt i vilka mjuka faktorer som påverkar 
produktiviteten hos yrkesarbetarna i ett byggprojekt.  

Målet är att identifiera de mjuka faktorerna utifrån ett verkligt perspektiv genom att 
studera skillnader mellan projekt med olika produktivitetsnivåer. 

De frågor som studien önskar att besvara är följande: 

 Vilka mjuka faktorer kan ha påverkat produktiviteten hos yrkesarbetarna positivt 
i de byggprojekt som studeras? 

 Hur skiljer sig dessa faktorer mellan de studerade projekten? 

1.3 Avgränsningar 

Produktivitet är ett omfattande ämne med många olika aspekter. För att studien ska få 
önskat djup och hinnas med inom examensarbetets tidsram krävs tydliga avgränsningar. 
Studien är avgränsad till fyra projekt där tre intervjuer per projekt utförs. Dessa intervjuer 
riktar sig endast mot personal i direkt anknytning till produktionen i projektet. De 
personer som är aktuella för intervju är således produktionschef, arbetsledare, och 
yrkesarbetare. 

I de utvalda byggprojekten kommer endast produktiviteten med egna yrkesarbetare att 
studeras. Studien avgränsas ytterligare genom att bara titta på mjuka faktorer och 
faktorernas påverkan på produktiviteten. Endast följande faktorer behandlas i rapporten: 

 Incitament  

 Motivation 

 Kommunikation 
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 Kompetens  

 Engagemang 

 Team 

 Psykosocial arbetsmiljö  

1.4 Metod 

Denna studie är utförd som en komparativ studie av fyra byggprojekt. Vald metod för 
datainsamling är kvalitativa intervjuer. Författarna anser att detta upplägg är lämpligt då 
studien vill identifiera skillnader mellan projekten samt då faktorerna som studeras är 
mjuka faktorer. Då projekten som studerats blivit tilldelade författarna av Skanska så har 
författarna innan tilldelning påpekat att projekten bör vara lika varandra i 
organisationsstruktur och storlek för att studien ska kunna bli komparativ. Författarna 
menar att Skanska tagit hänsyn till detta och tilldelat projekt som ger möjlighet till en god 
komparativ studie. 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie. Detta för att fastställa vilka mjuka 
faktorer som studien skulle behandla samt för att kunna beskriva teorier runt faktorerna. 
Litteraturstudien följdes av en intervjustudie där kvalitativa intervjuer genomfördes i fyra 
projekt. Slutligen analyserades resultatet med de teorier som litteraturstudien gav grund 
till. Arbetsgången beskrivs i figur 1.1. 

1.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudierna inleddes med sökning av lämplig litteratur. Sökningar utfördes på 
libris.kb.se, kthb.se, diva-portal.org samt google.se. På kthb.se utfördes även sökningar i 
databasen Byggdok. Sökord som användes var produktiv*, effektiv*, faktorer*, 
nyckelfaktorer*, produktion, bygg*, parametrar, mjuka, incitament, team, gruppdynamik, 
*psykologi, psykosocial, arbetsmiljö*, engagemang, kompetens, grupp*, ledarskap*, 
kommunikation, styrning och motivation. Lämplig litteratur samlades sedan in i form av 
böcker, e-böcker, rapporter, artiklar och övrig facklitteratur. 

Den insamlade litteraturen studerades och nyckelfaktorer identifierades. Utifrån den 
insamlade litteraturen kunde sedan teorin till detta examensarbete skrivas.  

1.4.2 Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med nyckelpersoner i produktionen för varje studerat 
projekt. Intervjuerna gjordes efter en semistrukturerad intervjumall som skapats utifrån 
de tidigare litteraturstudierna. Frågorna i intervjumallen utformades så att de indirekt 
handlade om de faktorer som ingick i studien. De faktiska faktorerna försökte nämnas i 
minsta möjliga utsträckning. Denna utformning valdes för att de intervjuade inte skulle 

Analys 

Litteraturstudie 

Intervjuer 

Figur 1.1. Examensarbetets arbetsgång. 
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påverkas av frågorna utan istället svara utifrån den bild de själv hade av projektet. För att 
säkerställa att faktorerna som ingick i studien behandlades i varje intervju så upprättades 
en checklista. Denna checklista fungerade som ett stöd för författarna under intervjuerna 
där behandlade faktorer checkades av.  

Kvalitativa intervjuer gjordes även med en distriktschef och en personalsamordnare för 
yrkesarbetare. Dessa intervjuer gjordes för att författarna snabbare skulle få en 
helhetsbild av Skanskas syn på sina yrkesarbetare och arbetet med produktivitet.  

Samtliga intervjuer har utförts på de intervjuades arbetsplatser och spelats in för att 
senare transkriberas. Transkriberingarna låg sedan till grund för arbetet med resultatet. 
Intervjuerna utfördes antingen enskilt av en författare eller av båda tillsammans. 

1.4.3 Analys 
Resultatet från intervjuerna analyserades för att identifiera skillnader mellan projekten. 
Skillnaderna analyserades sen vidare och kopplades till de teorier som varit grunden i 
studien.   
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2 Teori 

2.1 Produktivitet 

Ordet produktivitet kan blandas ihop med ordet effektivitet. Faktum är att orden är 
starkt förknippade. Nationalencyklopedin förklarar effektivitet som förhållandet mellan 
insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat medan produktivitet är 
produktionens effektivitet (Nationalencyklopedin, 2013). Generellt kan produktivitet 
skrivas som i figur 2.1. 

Högre produktivitet kan alltså åstadkommas genom ökat resultat med oförändrad insats 
eller genom oförändrat resultat med minskad insats (Jan Jonsson, 1996, s8). 

Vidare kan produktivitet specificeras genom att definiera insatsen. Insatsen kan bestå av 
råvaror, arbetskraft, utrustning, energi eller kapital. Då denna studie handlar om 
arbetskraft blir ett lämpligt uttryck för insatsen arbetade timmar. Definitionen av 
produktivitet blir då i denna rapport förhållandet mellan arbetade timmar och resultat. 
Förhållandet kan skrivas som i figur 2.2. 

2.2 Incitament och motivation 

Första steget för produktivitet är att någon slags insats utförs för att producera ett 
resultat. För att en individ ska bemöda sig att utföra en insats är det viktigt att insatsen är 
värd mödan. Det är av stor vikt att den förväntade belöningen är värd mödan och 
fungerar motiverande för individen. Belöningen kan definieras som ett incitament. 
Incitamentet kan vara allt från en fruktkorg i lunchrummet till en ekonomisk bonus men 
det kan även vara mer mjuka parametrar som uppskattning och status hos medarbetare. 
Alla incitament som ger ett positivt värde i utbyte mot arbetsbörda kommer således agera 
motivationshöjande (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

I Work psychology (Arnold et al., 2010) beskrivs Vrooms (1964, refererad i Arnold et al., 
2010) förväntningsteori. Teorin menar att tre faktorer måste finnas för att ett incitament 
ska fungera motiverande. Dessa tre är förväntning, instrumentellt övervägande och 
valensvärdering. Med förväntning menas individens tro på sig själv att den besitter den 
kompetens som krävs för att utföra uppgiften. Instrumentellt övervägande är individens tro 
på att den blir belönad om den klarar uppgiften. Valensvärdering är att belöningen uppnår 
individens förväntningar. Enligt teorin så kan dessa faktorer multipliceras och produkten 
är motivationen. Det skulle betyda att om en faktor inte uppfylls så är även motivationen 
obefintlig (Arnold et al., 2010). Se figur 2.3. 

Produktivitet=Resultat/Insats 

Produktivitet=Resultat/Arbetade timmar 

Figur 2.1. Definition av produktivitet. 

Figur 2.2. För studien specificerad definition av produktivitet. 
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Motivationsfaktorer beskrivs i Herzbergs tvåfaktorsteori (se figur 2.4). Herzberg menar att 
”en medarbetare som trivs också kommer att vara en produktiv medarbetare.” 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010 s.287). Teorin är uppdelad i två faktorgrupper, 
hygienfaktorer och motivationsfaktorerna. Hygienfaktorerna är de faktorer som inte 
skapar trivsel om de finns men skapar vantrivsel om de inte finns. Motivationsfaktorerna 
i Herzbergs teori agerar helt invers mot de hygienfaktorer som finns. För 
arbetstillfredsställelse krävs det att samtliga hygienfaktorer är uppfyllda medan endast ett 
fåtal av motivationsfaktorerna är nödvändiga (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

Herzbergs resonemang menar att ett lärande och utvecklande arbete höjer 
tillfredsställelsen och således produktiviteten. Med detta menar Herzberg att individens 
egna motivation alltid är en starkare drivkraft än yttre motivation för att motivera 
individer att arbeta. Detta har nu kommit att ändrats då Deci et al. (1999, refererad i 
Arnold et al., 2010) menar att även de yttre faktorerna kan innehålla en känsla av inre 
faktorer. Ta lön som exempel, individen ser lönen som ett riktmärke för sin egna 
prestation och känner på så sätt att företaget visar uppskattning. Detta kan då leda till en 
högre motivation. Dock krävs det att information om prestationen tilldelas individen och 
att den tydligt ser kopplingen mellan sin egen arbetsinsats och den lyckade prestationen 
(Arnold et al., 2010). 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation är viktigt i organisationer och avsaknaden av sådan används ofta som en 
orsak till låg produktivitet och dålig trivsel på en arbetsplats (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). Därav är kommunikation en viktig arbetsuppgift för alla ledare. 

Ordet kommunikation betyder meddela eller få del av och antyder på överföring av 
information (Nationalencyklopedin, 2013). Kommunikationens grunder bygger på att en 
sändare, som i detta fall kan vara en arbetsledare, ska föra över information eller ett 
budskap till en mottagare, yrkesarbetaren. De stegs som krävs för att få en överföring 
från sändare till mottagare kan beskrivas som en kedja där första länken fungerar som 

Hygienfaktorer 

Politik och administration 
Ledarskap 
Fysiska arbetsförhållanden 
Mellanmänskliga 
förhållanden 
Löneförhållanden 
Status 
Trygghet i arbetet 
Privatlivet 

Motivationsfaktorer 

Prestationer 
Uppskattning 
Involvering 
Ansvar 
Befordran 
Utveckling 

Arbets-
missnöje 

Arbets-
tillfredställ

else 

Klarar jag att 
utföra 

uppgiften? 

Blir jag 
belönad? 

Uppfyller 
belöningen 

mina 
förväntningar? 

JA JA NEJ 

Motivation 

NEJ 

x x = 

Figur 2.3. Tre faktorer i Vrooms förväntningsteori. 

Figur 2.4. Herzbergs tvåfaktorsteori om arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010 s.287) 
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sändare och den tredje länken som mottagare. Där emellan finns en kanal som t.ex. kan 
utgöras av samtal, e-post etc. För att denna kedja ska slutas krävs återkoppling till 
sändaren från mottagaren (se figur 2.5). På så sätt blir cirkeln sluten och 
kommunikationen fullbordad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Frågor som informatören 
måste ställa sig själv för att säkra sitt informationsflöde till mottagaren är (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010 s.393): 

 Vad vill sändaren förmedla? 

 Vad innehåller egentligen sändarens budskap? 

 Vilka signaler når fram till mottagaren? 

 Vilken innebörd lägger mottagaren i de signaler som hen tar emot? 

 

Liknelsen med kedjan får kommunikationsprocessen att verka simpel, dock är processen 
mer komplex än så. Kommunikation är uppdelad i fyra huvudkomponenter, kodning, 
kommunikationskanal, avkodning och återkoppling. Kodningen är budskapets paketering, 
den formulering och de ordval som används för det tänkta budskapet. Otillräcklig 
kodning kan leda till att viktig information inte registreras, att fokus faller bort ifrån den 
väsentliga informationen eller att mottagaren lägger till en egen tolkning av 
informationen. Detta är något som sker automatiskt och utan eftertanke vilket bidrar till 
att mottagare och sändare upplever att de har förmedlat informationen som den är 
(Kaufmann och Kaufmann, 2010). Kommunikationskanal är det färdmedel som paketet 
använder. Det kan vara allt från muntliga samtal till e-post eller anslagstavlor. Dock 
passar alla kanaler inte all information. Därför bör sändaren fråga sig själv vilken effekt 
som informationen önskas uppnås, samt vilket budskap som ska förmedlas med 
informationen (Granberg, 2011). Granberg (2011 s.502) skriver: 

 ”Allmänt gäller att ju mer kommunikationen handlar om förändring som berör 
enskilda eller ju mer syftet är att påverka attityder och värderingar, desto 
viktigare är personliga möten, där individen får möjlighet att fråga, diskutera 
och komma med synpunkter.” 

Granberg (2010) förklarar även att detta gäller för svåra och komplicerade uppgifter. 
Såväl fungerar detta omvänt, vid enklare information krävs också enklare kanaler.  

Avkodning börjar omgående när paketet med information når sin mottagare. Mottagaren 
ska nu förstå paketets budskap på samma sätt som sändaren vill att det ska förmedlas 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Mottagaren måste ”…kunna läsa både det som står i 
och det som står mellan raderna” (Kaufmann & Kaufmann, 2010 s.395).  

Återkoppling är ett viktigt steg i kommunikationsprocessen och benämns ofta som feedback. 
Det är detta steg som gör kommunikationsprocessen cirkulär. Med detta menar 
Kaufmann och Kaufmann (2010) att sändare blir mottagare och vise versa tills budskapet 
nått den ursprungliga mottagaren med det budskap som sändaren vill uppnå. Kaufmanns 
förklarar feedback vidare och säger ”…feedback leder till större prestation än avsaknad 

Sändare Kanal Mottagare 

Figur 2.5. Kommunikationskedjan med återkoppling. 
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av feedback. Konkret feedback ger informativ vägledning för att korrigera 
beteende…”(Kaufmann & Kaufmann, 2010 s.156).  

Feedback är något som är en konst att ge. Det handlar om att förstå vad som menas, räta 
ut eventuella frågetecken och att inte gå in i försvar mellan parterna (Granberg, 2011). 
Reaktioner mellan sändare och mottagare är beroende på hur feedbacken framförs och är 
illustrerad i figur 2.6. Förutom att det är viktigt med feedback för en individs motivation 
menar också författarna Kaufmann och Kaufmann (2010) att det är ett viktigt steg i 
processen att lära sig av sina misstag.  

Författarna Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver även formell och informell 
kommunikation. Formell kommunikation är inriktad att förmedla uppgiftsorienterad 
information från chef till underordnad medan informell kommunikation syftar på den 
spontana kommunikation som sker mellan kollegor på en arbetsplats. Enligt Kaufmann 
och Kaufmann (2010) så är den informella kommunikationen mycket viktig för 
kommunikationen i helhet då den bidrar till omfång och kvalitet.  

Förändra 

Förinta 

Förneka 

Försvara 

Förklara 

Förstå 

Sändaren:  
Du fattar ju 
ingenting! Så 
svårt är det väl 
inte. Är du dum 
i huvudet? 

Sändaren: 
Nej, nu fattar 
du fel. Så var 
det inte, det var 
så här... 

Sändaren: 

Jaha! Är det så 
här du menar? 

Mottagare:  
Nej, nej, det här 
har inget med 
mig att göra! 

Mottagare:  
Jag uttryckte 
mig nog oklart. 
Så här var det 
jag menade... 

Mottagare: 
Nu förstår jag 
bättre vad du 
menade. Jag tar 
det till mig. 

 

Figur 2.6. Feedbacktrappan. Exempel på olika sätt att ge feedback och responsen på respektive 
feedback (Granberg, 2011 s.507). 
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2.4 Kompetens och engagemang 

Hall (1990) ser det påtagliga produktivitetproblemet som ett outnyttjade av kompetens. 
Hall (1990) nämner att om en bråkdel av människans kompetens skulle tas tillvara så 
skulle detta i sig bidra till ökad produktivitet. 

Om de kompetenser som finns i en organisation ska komma fram krävs det att individen 
har en produktiv inställning. En lägre produktiv inställning ändrar inte en individs 
möjlighet till att utföra en arbetsuppgift. Dock kommer den utförande individen inte 
arbeta för att uppnå den kompetens eller nivå som egentligen är möjlig. Detta gör att 
eventuell kompetens som inte syns kommer att framstå som inkompetens (Hall, 1990). 
Halls teori (1990) om kompetensprocessen menar att kompetens föds ur samverkan, 
engagemang och kreativitet. Se figur 2.7. 

För att få ett grepp om vad kompetens är och hur man uppnår det krävs en introduktion 
till kompetensprocessens tre faktorer samverkan, engagemang och kreativitet (Hall, 1990).  

Samverkan leder enligt Hall (1990) till ökad tillfredsställelse, ökat ansvar, engagemang, 
stolthet och en minskad frustration. Med samverkan menas att chefen delar sitt 
beslutsfattande med medarbetarna i moment de ska utföra. På så sätt bjuds medarbetare 
in till en diskussion där de kan påverka sitt arbetsmoment och eventuell arbetsinsats. 
Dock krävs mer än bara en inbjudan, det krävs också att chefen lämnar utrymme till 
förändring och påpekande för att processen ska fortgå och utveckla organisationen. 
Inverkan av en fullbordad samverkan blir att tidigare individer som känt sig förbisedda 
istället känner sig betydliga och delaktiga i processen och på så sätt får bättre självkänsla 
och trivsel i sitt arbete (Hall, 1990). 

Det är viktigt för engagemanget att se resultat från den tidigare samverkan. För att samverkan 
ska skapa det engagemang som kompetensprocessen fordrar krävs att individen ska få 
det utrymme som behövs för att utföra den del som de själva har bidragit med i 
beslutsprocessen. Detta ställer höga krav på ledarnas vilja att släppa kontroll och 
förutsägbarhet, det två saker som organisationer ofta ställer som krav på sina ledare. 
Dock är engagemang i sig en kraftfull kontrollmekanism som ger verksamheten, 
projektet och organisationen en mening och inriktning. Individer följer sitt engagemang 
och på så sätt är det starkare än organisationens arbetsföreskrifter och regler. Ett starkt 
engagemang ger på så sätt en stor kontroll (Hall, 1990). De saker som skapar 
engagemang menar Hall (1990) är motsatsen till de som skapar alienation alltså inflytande, 
meningsfulla uppgifter och samhörighet. För att kompetens ska uppstå krävs att 
engagemanget är utbrett och allmänt förekommande inom en organisation. Detta kan 
bara enligt Hall (1990 s.91) ske ”…om det finns en ömsesidig tillit, förtroende och 
beroende bland människor…”. 

Tillsammans med kreativiteten uppnås kompetens. Hall (1990 s.95) säger: ”Kreativa 
resultat är den naturliga följden av en sund produktiv inställning tillsammans med en 
upplevelse av tillhörighet och meningsfullhet.” För att skapa en kreativ miljö krävs att 

Kreativitet 

Engagemang 

Samverkan Kompetens Prestation 

Figur 2.7. Kompetensprocessens struktur (Hall, 1990 s.55). 
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individen inte behöver oroa sig för att misslyckas utan kan försöka igen. Det krävs också 
att ett spontant och levande klimat infinner sig på arbetsplatsen samt att ledningen är 
tillgänglig och engagerad. Viktigt är även att individer uppmuntras till att diskutera fritt 
utan att bli avskräckta av eventuell kritik. Även konflikter ska värdesättas eftersom detta 
kan leda till nytänkande och ändrad syn på problemet (Hall, 1990).  

2.5 Team 

Ett team kan definieras som en arbetsgrupp som utifrån ett bestämt syfte gemensamt 
och solidariskt arbetar mot ett mål. Det krävs också att gruppmedlemmarna har 
särskiljande roller och uppgifter samt att lärande och trivsel bör vara en av gruppens 
huvudsakliga beståndsdel (Hjertø, 2007 refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

För att förklara skillnaderna mellan ett team och en arbetsgrupp (se figur 2.8) kan det 
sägas att en arbetsgrupp är mer styrd från direktiv än ett team. Med det menas att en 
arbetsgrupp agerar med en tydlig ledare med stora befogenheter medan ett team handlar 
från en fördelning av ledandet inom gruppen. Teammedlemmar känner till skillnad från 
gruppmedlemmar ansvar för det gemensamma åtagandet och inte bara den individuella 
arbetsinsatsen (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Ett team har även en egen målsättning utöver det generella mål som organisationen satt 
upp. Dock är den viktigaste skillnaden mellan en arbetsgrupp och team att teamet inte 
mäter produktivitet på individnivå. De mäter istället sin produktivitet utefter något som 
Kaufmann och Kaufmann (2010) kallar kollektiva arbetsprodukter. Målet med en kollektiv 
arbetsprodukt är att summan av den kombinerade arbetsinsatsen skall vara större än 
summan av den adderade individuella produktiviteten inom gruppen. Detta poängterar 
Kaufmann och Kaufmann (2010 s.329) genom att säga ”tillsammans är vi oslagbara”. 
Ytterligare skillnader är att de i en arbetsgrupp håller möten efter en tydlig struktur och 
dagordning. Team å andra sidan sköter detta i en mer informell form med en inriktning 
på öppenhet och problemlösning (Kaufmann och Kaufmann, 2010).  

4. Individuella arbetsprodukter 

1. Starkt tydligt definierade ledare 

2. Individuellt ansvar 

5. Formella, strukturerade möten 

6. Mäter effektiviteten indirekt 
(t.ex. företagets lönsamhet) 

3. Mål som sammanfaller med 
organisationens mål 

7. Diskuterar, fattar beslut och 
delegerar 

 

1. Omfördelade ledarroller 

2. Individuellt och ömsesidigt ansvar 

5. Öppna, problemlösningsorienterade möten 

6. Mäter effektiviteten direkt 
(kollektiva arbetsprodukten) 

3. Också specifika mål 

4. Kollektiva arbetsprodukter 

7. Diskuterar, fattar beslut och utför 
arbetet tillsammans  

Skillnaden mellan arbetsgrupper och team 

Figur 2.8. Skillnaden mellan arbetsgrupper och team (Kaufmann & Kaufmann, 2010 s.329). 
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Med ovanstående information ses att skillnader finns mellan arbetsgrupp och team. En 
grupp kan även uppfylla det ena kriteriet men inte det andra. Därav kan finnas högre eller 
lägre presterande team och grupper. Detta är något som Katzenbach och Smith (1993) 
har nämnt i sin bok The Wisdom of Teams. Katzenbach och Smith (1993) nämner att 
det finns olika steg i ett teams effektivitet som illustreras i team-prestationskurvan (se 
figur 2.9).  

En arbetsarbetsgrupp är enligt Katzenbach och Smith (1993) en grupp som saknar ett 
betydande intresse att höja sin prestation. En individ i en grupp av detta slag sträcker sig 
till att kommunicera möjligheter och idéer som endast skulle gynna individens eget 
ansvarsområde. På så sätt saknas helt den gemensamma ansvarskänslan. Ett pseudo-team 
skulle däremot kunna öka sin nuvarande prestation över den summerade individens 
prestation. Dock har gruppen inte lyckats att fokusera på den gemensamma prestationen 
och har inte heller viljan att göra så. Pseudo-team kommer fortfarande att kalla sig ett 
team trots att det enligt kurvan presterar sämre än den individuellt summerade 
prestationen (Katzenbach & Smith, 1993).  

Det potentiella teamet är ett team som har viljan att prestera bättre än den gemensamt 
summerade prestationen. Här krävs ett tydligare mål och ett arbete för ett gemensamt 
ansvar som ännu inte riktigt uppnås. Det är i sådana här lägen som ledningen i en 
organisation måste kämpa för att lyfta sitt team. Det är först i det verkliga teamet som det 
gemensamma engagemanget faller på plats. Det som också definierar ett verkligt team är 
att det är ett litet antal individer med kompletterande kompetens inom gruppen som 
strävar efter ett gemensamt mål (Katzenbach & Smith, 1993). Vid toppen av team-
prestationskurvan återfinns det högpresterande teamet som har den högsta produktiviteten 
enligt Katzenbach och Smith (1993). Individerna inom teamet har utöver gemensamma 
mål och ett gemensamt ansvar även ett intresse i varandras personliga utveckling och 
framgång (Katzenbach & Smith, 1993).  

Social loafing kan definieras som att den enskilde individens prestation minskar 
exponentiellt mot gruppens storlek. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) bör en 
grupp inte bestå av mer än tio individer. I en större grupp än så kan integration mellan 
gruppmedlemmarna bli svårare och risken för social loafing större (se figur 2.10.). Det är 
inte bara gruppens storlek som påverkar social loafing. Kaufmann och Kaufmann (2010) 
menar att vissa individer har lättare att halka efter än andra. Dock blir det lättare för 
dessa individer att gömma sig i större grupper och på så sätt får en mindre arbetsbörda 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
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Arbets-
grupp 

Pseudo-
team 

Potentiella 
team 

Verkliga 
team 

Högpresterande 
team 

Teameffektivitet 

Figur 2.9. Team-prestationskurva (Katzenbach & Smith, 1993 s.80) 
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Arnold et al., (2010) nämner att flera studier påvisar att olika kulturer har olika syn på 
samarbete vilket kan öka eller minska uppkomsten av social loafing. I mer kollektivistiska 
samhällen finns en större strävan efter att dra sitt strå till stacken utan att den egna 
prestationen syns. Detta leder till att fenomenet social loafing inte är lika utbrett i 
kollektivistiska samhällen. I mer individualistiska samhällen är individen däremot mer 
mån om att sin egna prestation ska synas. Om inte denna prestation syns tappar 
individen sin motivation till att prestera. Detta gör att fenomenet social loafing blir mer 
utbrett i individualistiska samhällen. Social loafing kan motverkas om den enskilde 
individen känner att dess prestation kan bli identifierad som deras egen och att 
prestationen spelar stor roll för gruppen (Arnold et al., 2010). Social loafing agerar kraftig 
negativt på produktiviteten (Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

2.6 Psykosocial arbetsmiljö 

När det talas om arbetsmiljö tänker kanske många på den fysiska arbetsmiljön med 
säkerhet, ergonomi och liknande för att undvika olyckor och ohälsa. Dock har det på 
senare år kunnat identifieras en trend där psykiska, sociala och organisatoriska faktorer 
fått en allt större betydelse för arbetsrelaterad ohälsa relativt andra arbetsmiljöfaktorer 
vilket refererats från LO (1996) refererad i en rapport av arbetslivsinstitutet författad av 
Jedin et al., (1999).  

I en rapport utgiven av Arbetslivsinstitutet (Jedin et al., 1999) så är en av slutsatserna att 
det nu finns ett omfattande stöd i vetenskapen för att psykosocial arbetsmiljö påverkar 
hälsan hos de anställda men också företagens kvalitet och produktivitet. Med den 
psykosociala arbetsmiljön menas icke-fysiska aspekter av arbetet, alltså uppläggningen 
och ledningen av arbetet samt relationer mellan medarbetare. Det finns en mängd 
faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Krav, kontroll och socialt stöd är 
faktorer som det gjorts mycket forskning på och forskningsresultatet visar att de har en 
effekt på anställdas hälsa och produktivitet (Jedin et al., 1999).  

Krav handlar om hur hårt en individ pressas att arbeta både fysiskt och psykiskt och 
kraven kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa krav är t.ex. deadlines eller 
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Figur 2.10. Graf på hur gruppens storlek på verkar social loafing (Kaufmann 
&Kaufmann, 2010 s.346) 
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antal saker som produceras på en timme medan kvalitativa krav kan vara krav på 
individens koncentration, uppmärksamhet och hantering av rollkonflikter i arbetet (Jedin 
et al., 1999). 

Kontroll handlar om det inflytande som den anställda kan ha över sitt arbete och delas upp 
i tre delar (Jedin et al., 1999):  

 Kontroll över själva arbetet - att ha inflytande på planeringen av sin arbetsdag samt att 
kunna välja metod för utförandet av arbetet. 
 

 Kontroll över arbetssituationen - att kunna delta i beslutsfattande om arbetets 
organisation och ha inflytande över förändringsarbete eller arbetstider. 
 

 Kontroll över kunskaps - och färdighetsanvändandet - att kunna använda sig av sin 
bakgrund och sin utbildning i arbetet och då stimuleras till att lära sig mer. 

 

Socialt stöd handlar om det stöd eller den hjälp som det finns möjlighet att få från de 
personer som befinner sig på arbetsplatsen t.ex. att någon lyssnar på dig om du vill 
berätta om dina problem eller att någon hjälper dig med arbetsuppgifterna. Flertalet 
studier poängterar också att det sociala stödet inte är något som platsledningen helt kan 
lämna till arbetskamraterna att sköta själv. Både arbetsledning och chefer måste också 
finnas där och ge socialt stöd (Jedin et al., 1999). 

En annan viktig aspekt i den psykosociala arbetsmiljön är rolltydlighet. Rolltydlighet 
betyder att individens befattning stämmer överens med den förväntade befattningen och 
att ledare samt medarbetares rollförväntning stämmer överens. Individen kan annars 
känna sig degraderad om det finns två syner på dess befattning (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). Ta som exempel att yrkesarbetaren tycker att dess huvudsakliga uppgift är att 
montera kök och en arbetsledare ber vederbörande om att städa trapphuset. Detta kan då 
komma att kännas som en degradering hos yrkesarbetaren som då kan uppfatta att 
arbetsledaren saknar förtroende för individen. En korrekt rollförväntning kan istället 
minska stressen och risken för rollkonflikter (Jedin et al., 1999). 

Dålig psykosocial arbetsmiljö kan direkt och indirekt leda till nedsatt produktivitet (se 
figur 2.11). Exempel på direkt effekt visas i en studie av Karasek och Theorell (1990) 
refererad i Jedin et al., (1999). I studien syntes att produktiviteten sjönk hos grupper med 
låg kontroll över sitt arbetet när arbetsbelastningen ökade. Indirekta effekter uppstår då 
ohälsosam psykosocial arbetsmiljö orsakar stress som i sin tur leder till dålig hälsa (Jedin 
et al., 1999).  

 

 

Indirekt effekt 

Icke idealt upplägg 
och ledning av 

arbetet 

Nedsatt 
produktivitet 

Dålig hälsa 

Direkt effekt 

Figur 2.11. Indirekt och direkt påverkan av dålig psykosocial arbetsmiljö. (Jedin et al., 1999 s.14) 
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3 Genomförande 

3.1 Skanska 

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag med cirka 11 000 anställda i landet. 5 000 
av dem är yrkesarbetare som Skanska använder för att utföra delar av arbetet i 
produktionen (Skanska, 2013). Skanska gör detta för att de anser att egen kompetens 
genom hela byggprocessen och oberoende från andra byggföretag ger dem en fördel på 
marknaden (Distriktschef, Skanska, personlig kommunikation, 18 april, 2013). För att 
vara lönsamt och klara konkurrensen från andra byggföretag så krävs det att Skanska 
upprätthåller god produktivitet i moment med sina yrkesarbetare.  

3.2 Val av projekt 

För att kunna utföra studien tilldelades författarna fyra projekt. Tilldelningen gjordes av 
en distriktschef och en projektchef på Skanska och baserades på den produktivitet med 
egna yrkesarbetare som funnits i projekten. I två av projekten så har enhetstiderna med 
egna yrkesarbetare stämt överens med kalkyl eller varit bättre och i de andra två 
projekten så har enhetstiderna med yrkesarbetare överskridit de kalkylerade timmarna.  

3.2.1 Projektbeskrivning 
Nedan följer beskrivning av projektens typ, läge och organisation. 

Projekt 1 är ett ombyggnadsprojekt i Stockholm. Projektorganisationen bestod av en 
projektchef, en projektingenjör på halvtid, en produktionschef, en arbetsledare, en lagbas 
och som mest 10 yrkesarbetare. Detta ger en total organisation på 15 medarbetare. Detta 
projekt är ett av de två projekt som har överskridit kalkylerade enhetstider i moment med 
yrkesarbetare. 

Projekt 2 är ett ombyggnadsprojekt i Stockholm. Projektorganisationen bestod av en 
projektchef, en projektingenjör, en produktionschef, en arbetsledare, en lagbas och som 
mest 14 yrkesarbetare. Detta ger en total organisation på 19 medarbetare. Detta projekt 
är det andra av de två projekt som har överskridit kalkylerade enhetstider i moment med 
yrkesarbetare. 

Projekt 3 är ett pågående bostadsprojekt i Skaraborg. Projektets organisation består av en 
projektchef, en projektingenjör, en produktionschef, en arbetsledare, en lagbas och sex 
yrkesarbetare. Detta ger en total organisation på 11 medarbetare. Detta är ett av två 
projekt som har överensstämt med eller underskridit kalkylerade enhetstider i moment 
med yrkesarbetare. 

Projekt 4 bestod av en ombyggnad och tillbyggnad i Skaraborg. Projektets organisation 
bestod av en projektchef, en projektingenjör, en produktionschef, tre arbetsledare, en 
lagbas och som mest 14 yrkesarbetare. Detta ger en total organisation på 21 medarbetare. 
Detta är det andra projektet av de två projekt som har överensstämt med eller 
underskridit kalkylerade enhetstider i moment med yrkesarbetare. 

3.2.2 Projektens lönesystem för yrkesarbetare 
Skanskas yrkesarbetares löner styrs av kollektivavtal. Det betyder att alla yrkesarbetare 
inom ett projekt har samma lön. Lönen kan dock kollektivt påverkas utifrån ett rörligt 
incitament inom projekten.  
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I projekt 3 och 4 har yrkesarbetarnas incitament baserats på projektetens procentuella 
vinst. Incitamenten baseras utifrån en fastställd incitamentskurva. Ju högre procentuell 
vinst projektet når desto högre blir belöningen från incitamentet. På så sätt får 
yrkesarbetarna en möjlighet att påverka sin lön genom att medverka till projektens 
ekonomiska framgång (Produktionschef, Skanska, personlig kommunikation, 17 april, 
2013). 

I projekt 1 och 2 användes ett incitament baserat på mjuka parametrar. Exempel på 
mjuka parametrar kan vara skydds- och miljöarbete, arbetsberedningar, egenkontroller, 
noll bygg fel, tidhållning eller kundnöjdhet (Karlsson, 2005). Dock berättar arbetsledaren 
i projekt 2 (personlig kommunikation, 3 juni, 2013) att produktionschefer har möjlighet 
att bestämma om det är något extra som ska premieras i de mjuka parametrarna innan 
uppstart av ett projekt. De mjuka parametrarna värderas var för sig och kräver att 
samtliga yrkesarbetare i ett projekt uppfyller kriterierna för att parametern skulle ge utfall 
på deras lön. Incitamentet har ett mål att skapa motivation, delaktighet, engagemang och 
ökat ansvar (Karlsson, 2005). 

3.3 Intervjuer 

Intervjuer utfördes hos de intervjuade utefter en semi-strukturerad intervjumall med en 
frågeställning runt produktivitet. 

3.3.1 Vilka intervjuades 
De personer som intervjuades var personer som var i direkt kontakt med produktion i 
projekten. De intervjuade i varje projekt var: 

Projekt 1: Produktionschef, arbetsledare och lagbas. 

Projekt 2: Produktionschef, arbetsledare och yrkesarbetare. 

Projekt 3: Produktionschef och lagbas (arbetsledaren kunde inte nås för intervju). 

Projekt 4: Produktionschef och yrkesarbetare (arbetsledare och lagbas kunde inte nås för 
intervju). 

Övriga intervjuer: Distriktschef, personalsamordnare för yrkesarbetare. 
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4 Resultat 

4.1 Incitament och motivation 

Incitament för produktivitet finns i alla de studerade projekten. Både sociala och 
ekonomiska incitament har identifierats. 

Det ekonomiska incitamentet i projekt 1 och 2 byggde på uppfyllandet av ett antal mjuka 
parametrar som vardera var värda 5 kr per timme.  I projekt 1 nämner arbetsledaren att 
det fanns tre mjuka parametrar med en maximal utdelning på 15 kr extra per arbetad 
timme och i projekt 2 nämner produktionschefen att det fanns fem mjuka parametrar 
med maximal utdelning på 25 kr extra per arbetad timme. Dock berättar både 
produktionschef och yrkesarbetare i projekt 2 samt arbetsledare i projekt 1 att de mjuka 
parametrarna inte fungerar som ett incitament då de sällan dras in trots att de inte är 
uppfyllda. Yrkesarbetaren i projekt 2 berättar också att hen endast minns en gång på sju 
år som incitamentet har tagits bort från lönen. Produktionschef i projekt 2 säger också att 
incitamentet med mjuka parametrar inte höjer produktiviteten då det inte finns något 
prestationsmål i det utan att det istället kan sänka produktiviteten om det tas bort.  

I projekt 3 och 4 var det ekonomiska incitamentet direkt kopplat till projektets 
ekonomiska framgång. Om projektet nådde en viss procent i vinst så fick även 
yrkesarbetarna ett visst antal kronor extra i timmen. Desto högre procent i vinst desto 
mer pengar extra i timmen. Vid intervjutillfället berättar produktionscheferna i projekten 
att yrkesarbetarna hade som gemensamt mål att projekten skulle gå med 10-11 procent i 
vinst. Detta skulle då inneburit för projekt 3 att yrkesarbetarna skulle fått ett tillskott på 
lönen med 25 kronor extra per timme. Detta bekräftar lagbasen i projekt 3 och säger 
även att de kände att de hade möjlighet att påverka utfallet av incitamentet. 

I intervjuerna från projekt 3 och 4 framkommer också ett indirekt socialt incitament. Alla 
intervjuade i projekt 3 och 4 nämner att alla kände alla på bygget och att det fanns en 
känsla av ansvar mot varandra att utföra ett bra arbete. Yrkesarbetaren i projekt 3 
förklarar att om ett arbete utförs dåligt så sprider sig ryktet snabbt inom länet vilket i sin 
tur skulle kunna leda till att både personen och företaget skulle komma i dålig dager.  

Intervjuerna visar dock inget tecken på att detta indirekta sociala incitament fanns i 
projekt 1 och 2. Produktionschefen i projekt 2 förklarar att hen tidigare kände alla 
yrkesarbetare i sina projekt och på så sätt fick en bättre organisation och styrning men att 
hen i detta projekt endast kände en yrkesarbetare sedan innan. Även arbetsledare och 
lagbas i projekt 1 berättar att de inte kände alla yrkesarbetarna. Produktionschefen i 
projekt 2 förklarar även att yrkesarbetarna inte behöver ta något ansvar för hur det går i 
projektet då det inte påverkar dem varken ekonomiskt eller arbetsmässigt.  

4.2 Kommunikation 

För kommunikationen i projekt 3 och 4 användes formella möten, informella möten och 
visuell kommunikation. Varje fredag hölls ett formellt möte med platsledningen och 
yrkesarbetarna för att uppdatera alla hur projektet gick, hur de låg till med timmarna och 
diskutera kommande vecka. Detta kompletterades med dagliga informella möten då 
platsledning och yrkesarbetare satt tillsammans på rasterna och hade möjlighet att utbyta 
tankar mellan varandra. I båda projekten användes även visuell kommunikation aktivt i 
form av anslagstavlor på etableringen. På anslagstavlan redovisades projektets tidplan 
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samt vilka moment som var aktuella och vilka moment som följde. På så sätt visste alla 
yrkesarbetare vad som skulle ske och när.  

I projekt 1 hölls inga regelbundna möten med yrkesarbetarna utan endast ett lagbasmöte 
en gång i veckan. Lagbasen hade sedan ansvaret att sprida informationen vidare till 
yrkesarbetarna. I projekt 2 hölls ett möte med yrkesarbetarna varannan vecka för 
uppföljning och uppdatering av hur projektet gick. De informella mötena i projekt 1 och 
2 utnyttjades inte heller fullt ut. Lagbas i projekt 1 och produktionschef i projekt 2 
förklarar att arbetsledarna i respektive projekt satt med på rasterna och fick på så sätt det 
informella mötet med yrkesarbetarna men att produktionscheferna i projekt 1 och 2 inte 
gjorde det. Produktionschef i projekt 2 förklarar att hen önskat vara med mer på rasterna 
men säger att det var så stressigt i projektet att det inte fanns tid för det.  

4.3 Kompetens och engagemang 

De intervjuade fick alla frågan om vilken nivå av kompetens som fanns i projekten. 
Svaren visar en klar skillnad mellan projekt 1 och 2 och projekt 3 och 4. I projekt 3 och 4 
svarar de intervjuade unisont att kompetensen var hög hos samtliga. I projekt 1 och 2 
gav de intervjuade däremot blandade svar. Yrkesarbetarna i projekt 1 och 2 menar att 
kompetensen var bra medans platsledningen säger att den var lägre hos yrkesarbetarna.  

Uppfattningen av engagemanget skiljer sig också mellan projekten. I projekt 3 och 4 
säger de intervjuade att engagemanget var högt hos samtliga. Platsledningen i projekt 1 
och 2 säger däremot att yrkesarbetarnas engagemang var lägre medan yrkesarbetarna 
säger att produktionschefernas engagemang var lägre. Dock säger de intervjuade i projekt 
1 och 2 att arbetsledarna var mycket engagerade. 

Platsledningen i samtliga studerade projekt säger att de tror på att göra yrkesarbetarna 
delaktiga för att skapa engagemang men har olika uppfattningar om hur det ska gå till 
väga. Produktionschefen i projekt 4 berättar att hen använde sig av ett nytt slags 
ledarskap för att få yrkesarbetarna engagerade. Det nya ledarskapet bygger på förtroende, 
delaktighet, att våga göra misstag samt att pröva nya ideer och metoder som 
yrkesarbetarna kommer med. Produktionschefen i projekt 3 tror också på förtroende och 
delaktighet och säger att kontroll av yrkesarbetarna inte är nödvändig då de själv vet bäst 
hur momenten ska utföras. Yrkesarbetaren i projekt 4 berättar att de fick mycket eget 
ansvar och att arbetsledningen inte lade sig i deras sätt att arbeta. 

Båda produktionscheferna i projekt 3 och 4 nämner att de fikade och åt tillsammans med 
yrkesarbetarna på bygget som ett sätt att skapa förtroende. De intervjuade yrkesarbetarna 
i projekt 3 och 4 berättar också att de kände förtroende för varandra och att alla hjälptes 
åt när det behövdes. De berättar även att det är en del av yrkesstoltheten att säga till t.ex. 
när något går sönder av misstag. De säger också att de aldrig blir utskällda för det.  

Produktionschefen i projekt 2 förklarar att hen försökte informera och planera 
tillsammans med yrkesarbetarna men att det inte hjälpte för att öka delaktigheten i 
projektet. Hen säger även att hård kontroll av hela projektet var ett försök till att öka 
produktiviteten men att det inte heller gav något resultat. Hen tillägger även att i de fall 
hen arbetat för delaktighet och bjudit in yrkesarbetarna till att delta så har deltagandet 
blivit lågt vilket produktionschefen i projekt 1 också instämmer i.  

Arbetsledaren i projekt 1 berättar att hen inte lät lagbasen ta ansvar för att kontrollera 
material och fördela ut arbetet på yrkesarbetarna som var tänkt då hen inte tyckte att 
lagbasen hade koll. Lagbasen själv nämner att arbetsledaren underminerade hens arbete 
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genom att inte godkänna lagbasens tidsavdrag då yrkesarbetare kommit försent till 
arbetet. Lagbasen säger också att hen inte kände att produktionschefen fanns där som ett 
stöd för yrkesarbetarna då produktionschefen bara satt på kontoret. Arbetsledarna i 
projekt 1 och 2 samt produktionschefen i projekt 2 säger också att det är alldeles för ofta 
som yrkesarbetarna inte sagt till när misstag skett och när något gått sönder ute på bygget. 
Lagbasen i projekt 1 förklarar detta med att det är yrkesarbetarens yrkesstolthet som gör 
att de aldrig erkänner att de gjort ett misstag.  

De intervjuade i projekt 1 och 2 beskriver också att det fanns viss stress i projekten. 
Arbetsledarna i projekt 1 och 2 fick syssla med mycket brandsläckning medan 
produktionschefen i projekt 2 inte hade tid med sin roll som produktionschef utan 
istället fick arbeta som projekteringsledare under delar av projektet. 

4.4 Team  

I projekt 3 och 4 nämner samtliga intervjuade att det var en väldigt bra stämning bland 
kollegorna och att alla kände varandra. De säger också att det fanns en gemensam 
ansvarskänsla för att produkten skulle bli bra och ett driv att prestera bättre. Den 
intervjuade yrkesarbetaren i projekt 4 berättar att stämningen var mycket bra och menar 
att det bidrog till att alla utförde ett lite bättre arbete. Hen förklarar även att 
platsledningen hade ansvar över planeringen av projektet och att yrkesarbetarna fick ett 
stort eget ansvar när bygget väl var igång. 

Detta skiljer sig från projekt 1 och 2 där de intervjuade inte är lika överens. Några säger 
att stämningen var god medan andra säger att den var dålig. Ingen nämner heller att alla 
kände varandra. 

Lagbasen i projekt 1 säger att 80-85 procent av yrkesarbetarna i projektet hade någon 
slags ansvarskänsla medan arbetsledaren i projekt 2 berättar att yrkesarbetarna inte kände 
något gemensamt ansvar utan istället sade "det här är inte mitt, det här är ditt". 
Arbetsledaren i projekt 2 säger också att ansvarskänslan och viljan att hjälpa varandra 
inte fanns på grund av den dåliga stämningen mellan kollegorna vilken i sin tur uppstod 
på grund av för högt tempo och mycket hoppande fram och tillbaka mellan 
arbetsmoment. Enligt hen så är viljan att att hjälpa varandra något som ofta gör att 
projekten går bra. Produktionschefen i projekt 2 säger istället att det var god stämning 
bland yrkesarbetarna vilket hen menar var förvånansvärt då de inte klarade att leverera i 
tid.  

4.5 Psykosocial arbetsmiljö 

De intervjuade i projekt 3 och 4 är återigen eniga i sina svar när de säger att alla visste 
vad de skulle göra på bygget och hur det skulle göra det. De nämner också att 
arbetsbelastningen var bra och att alla hade lagom mycket att göra. I projekt 1 och 2 så 
berättas det däremot om otydliga roller och hög arbestbelastning för arbetsledarna. 
Arbetsledaren i projekt 2 berättar att produktionschefen inte hade tid att sköta de 
uppgifter som ingick i hens roll utan hade istället hand om projekteringen, att lagbasen 
endast hade ansvar för logistiken och att de inte hade planerat in en utsättare fast det 
behövdes en utsättare på heltid. Dessa roller fick istället arbetsledaren själv ta ansvar för 
vilket hen menar var för mycket för en person. Produktionschefen i projekt 2 nämner 
också att arbetsledaren ofta var sjuk under delar av projektet.  

I projekt 1 så fick arbetsledaren i slutet av projektet ta över ansvaret som 
produktionschef och fick således en högre arbetsbelastning. Samtidigt gav inte 
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arbetsledaren lagbasen det ansvar som hen skulle ha vilket gjorde att arbetsledaren även 
övertog delar av lagbasens ansvar. Lagbasen i projekt 1 berättar att hen inte kände att 
produktionschefen fanns där som stöd för hen, något som hen menar behövs. 
Arbetsledarna i projekt 1 och 2 fick arbeta med mycket brandsläckning vilket också 
minskade deras fokus på de uppgifter de hade från början som arbetsledare. 

I projekt 3 och 4 berättar de intervjuade att det var mycket bra arbetsmiljö och att det 
fanns utrymme för att kunna utföra sitt arbete ordentligt. Produktionschefen i projekt 4 
berättar att yrkesarbetare kom till hen efter bygget och berättade att de gärna ställer upp 
på ett likadant bygge igen då de kunde utföra sitt arbete utan att folk stod i vägen och att 
de på så sätt blev bra kvalitet på det utförda arbetet. Den intervjuade yrkesarbetaren i 
projekt 2 berättar istället att det var trångt på bygget vilket ledde till att folk stod på 
varandra. De intervjuade i projekt 2 berättar även att det var problem med renhållningen 
på bygget och att folk skyllde på varandra. 
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5 Analys 

5.1 Incitament och motivation 

Incitamentet i projekt 1 och 2 har som mål att fungera motiverande. Dock pekar 
resultatet på att incitamentet inte fyller sin funktion. Detta kan bero på att den 
ekonomiska belöningen för incitamentet oftast faller ut oavsett om kraven är uppfyllda 
eller ej. Då försvagas kopplingen mellan insatsen för att uppfylla kraven och den 
ekonomiska belöningen. Enligt Vrooms teori syns då att individens tro på att bli belönad 
om den uppfyller kraven försämras då individen förstår att den inte behöver uppfylla 
kraven för att få belöningen. Detta leder i sin tur till att motivationen försvinner vilket 
kan ses enklare i figur 5.1. 

Den försvagade kopplingen kan även tillämpas på Herzbergs teori. Om inte 
yrkesarbetarna ser en tydlig koppling mellan sin egen arbetsinsats och belöningen, i detta 
fallet tillskott på lönen från de mjuka parametrarna, så kan ett bortfall av belöningen ses 
som en bestraffning eller en försämring av löneförhållandena. Detta skulle enligt teorin 
sänka motivationen eller till och med skapa missnöje i arbetet då löneförhållanden är en 
av hygienfaktorerna. 

Utifrån Herzbergs teori kan det även diskuteras huruvida den mjuka parametern ordning 
och reda kan fungera som incitament över huvud taget. I teorin så skulle den gå in under 
faktorn fysiska arbetsförhållanden som är en hygienfaktor och de bör alltid vara 
uppfyllda då motivation inte kan uppstå utan dem.   

Författarna anser att parametrarna tidhållning, skydds- och miljöarbete samt noll byggfel 
är onödiga då dessa är något som varje yrkesarbetare bör ha som grundläggande krav i 
sin anställning och på så sätt inte bidrar till motivation. De övriga parametrarna 
egenkontroll och arbetsberedningar är istället inte något som en yrkesarbetare kan 
påverka. Ett incitament som detta kan antyda att det är vanligt att de mjuka parametrarna 
struntas i då de egentligen borde anses självklara. För att ta det till sin spets: en 
yrkesarbetare väljer att inte uppfylla tidhållningsparametern och säger då "Jag kan komma 
och gå till jobbet hur jag vill för jag har valt att inte arbeta mot incitamentet tidhållning". 
Författarna anser därför att incitamentet med de mjuka parametrarna inte fyller sin 
funktion som incitament för ökad motivation. 

I projekt 3 och 4 var de ekonomiska incitamenten tydligt kopplade till projektens 
ekonomiska framgång. Med sådana incitament kan det antas att yrkesarbetarna förstog 
att de skulle bli belönade då de kunde se kopplingen mellan sin prestation och den 
ekonomiska belöningen. Kopplingen såg de genom de regelbundna genomgångarna av 
hur projektet gick som beskrivs i avsnitt 4.2 då yrkesarbetarnas prestation kan antas ha 

Klarar jag att 
uppfylla kraven? 

Blir jag belönad? 
Uppfyller 

belöningen mina 
förväntningar? 

JA NEJ JA 

Motivation 

NEJ 

x x = 

Figur 5.1. Vrooms teori tillämpad på det ekonomiska incitamentet i projekt 1 och 2 då kopplingen mellan 
insatsen för att uppfylla kraven för incitamentet och den ekonomiska belöningen försvagats. 
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haft en stor påverkan på projektens ekonomiska framgång. Då yrkesarbetarna även 
delade projektens gemensamma mål att nå upp till en viss vinst så kan det antas att de 
kände att de kunde uppfylla kraven för belöningen och att belöningen uppfyllde deras 
förväntningar. Vrooms (1964) teori menar då att motivation till att utföra uppgiften, 
alltså att klara det gemensamma målet fanns. Se figur 5.2. 

Deci et al. tolkning av Herzbergs tvåfaktorsteori, som beskrivs i avsnitt 2.2, tillämpad på 
projekt 3 och 4 visar att den tydligare kopplingen mellan lön och prestation direkt kan ha 
bidragit till högre motivation i projekten. Alltså pekar både Vrooms och Herzbergs teori 
på att motivationen kan ha varit högre i projekt 3 och 4 än i projekt 1 och 2.  

Resultatet beskriver också ett indirekta sociala incitament i projekt 3 och 4. Incitamenten 
kan grunda sig i projektens geografiska läge som beskrivs i avsnitt 3.2.1. Författarna 
menar att detta incitament kan uppstå då samhället där projekt 3 och 4 var lokaliserade 
således är mindre vilket också gör arbetsmarknaden mindre. Det mindre samhället och 
den mindre arbetsmarknaden kan antas skapa detta incitament då ett dåligt rykte kan få 
konsekvenser både i sociala relationer och i arbetet. I figur 5.3 kopplar författarna detta 
till Vrooms teori som påvisar att det kan vara en anledning till högre motivation där 
incitamentet är goda relationer och en fortsatt anställning. 

Avsaknaden av det sociala incitamentet i projekt 1 och 2 kan ha berott på att ett sämre 
rykte inte fick lika stora konsekvenser på grund av en större anonymitet i ett större 
samhälle och på en större arbetsmarknad.  

Kopplas det sociala incitamentet i projekt 3 och 4 till Herzberg teori så visar det att 
incitamentet kan ha påverkat både hygien- och motivationsfaktorer. Detta då ett uppnått 
incitament kan ha påverkat faktorerna prestation, uppskattning och status positivt vilket i 
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Kan jag göra ett 
bra jobb? 

Ger det mig ett 
gott rykte? 

Är det goda ryktet 
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Figur 5.2. Vrooms teori tillämpad på de ekonomiska incitamenten i projekt 3 och 4 där alla krav var 
uppfyllda och motivation var möjlig. 

Figur 5.3. Vrooms teori tillämpad på det sociala incitamenten i projekt 3 och 4 där alla krav var uppfyllda och 
motivation var möjlig. 
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sin tur kan ha bidragit till högre arbetstillfredsställelse.  Ett icke uppnått incitament kan 
istället ha påverkat tryggheten negativt. 

5.2 Kommunikation 

Enligt teoriavsnittet 2.3 så passar inte alla kommunikationskanaler för all information. 
Detta skulle då betyda att ju fler kommunikationskanaler som används desto mer 
information skulle kunna förmedlas. Kommunikationen inom projekten skiljde sig åt på 
flera sätt. Dels genom antalet använda kommunikationskanaler men även genom 
frekvens och deltagande.  

Den formella kommunikationen i projekt 1 mellan platsledning och yrkesarbetare bestod 
av det som lagbasen förde vidare från de veckovisa lagbasmöten som hölls i projektet. 
Detta betyder att lagbasen var tvungen att avkoda det som sades på lagbasmötet för att 
sedan koda det igen när hen förmedlade det till yrkesarbetarna. En sådan kommunikation 
tillsammans med den ofullständigt utnyttjade informella kanalen ger små möjligheter för 
återkoppling mellan platsledning och yrkesarbetare vilket i sin tur kan leda till att 
kommunikationen blir ofullständig. Jämförelse kan göras med viskleken då endast en 
person för budskapet vidare och där det förmedlade budskapet inte alltid stämmer 
överens med hur det var från början.  

Till skillnad från projekt 1 så hölls formella möten med yrkesarbetarna i projekt 2. Detta 
betyder att yrkesarbetarna själva kunde avkoda det som sades. Risken finns dock att 
möjlighet till återkoppling minimeras vid formella möten om yrkesarbetaren uppfattar 
mötet som en envägskommunikation. Dessa formella möten i projektet hölls dock endast 
varannan vecka vilket kan diskuteras då det på ett bygge händer mycket varje dag och 
information snabbt kan bli inaktuell. Detta tillsammans med brister i den informella 
kommunikationen kan ha bidragit till ofullständig kommunikation, precis som i projekt 1.  

I projekt 3 och 4 var frekvensen på de formella mötena tätare vilket också ökade chansen 
för att informationen som yrkesarbetarna hade med sig från mötet fortfarande var aktuell 
tills nästa möte. Att hela platsledningen satt med på rasterna tillsammans med 
yrkesarbetarna möjliggjorde även informell kommunikation. Denna kommunikation är 
mer avslappnad och bygger på samtal mellan sändare och mottagare vilket kan leda till att 
fler utrycker sin åsikt jämfört med formellt möte. Dessutom är det informella mötet ett 
bra tillfälle för diskussion och återkoppling mellan platsledningen och yrkesarbetarna. 
Detta tillsammans med det aktiva arbetet med anslagstavlor kan ha gjort att 
yrkesarbetarna kände sig väl informerade vilket i sin tur kan ha bidragit till att göra dem 
mer motiverade och produktiva. 

5.3 Kompetens och engagemang 

Studien visar att uppfattningen om kompetensnivån i projekten skiljde sig. Denna 
skillnad behöver dock inte betyda att yrkesarbetarna i projekt 1 och 2 var mindre 
kompetenta. Enligt Hall's teori kan det istället bero på att den kompetens som egentligen 
fanns i projekt 1 och 2 kanske inte syntes och därmed framstod som inkompetens. Detta 
skulle i sin tur kunna vara ett resultat av att Hall's tre kompetensfaktorer inte var 
implementerade i dessa projekt men att de var implementerade i projekt 3 och 4. För att 
identifiera varför kompetensnivåerna skiljde sig åt så behöver existensen av Hall's 
kompetensfaktorer analyseras i projekten.  
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5.3.1 Samverkan 
Det faktum att yrkesarbetarna i projekt 3 och 4 var engagerade och fick större ansvar är 
enligt Hall's teori tydliga tecken på att samverkan existerade i dessa projekt. Grunden till 
denna samverkan kan antas vara produktionschefernas strävan efter delaktighet och den 
möjlighet som fanns till detta i projekten. Författarna menar att varje tillfälle för samtal 
och diskussion även är en möjlighet till ökad delaktighet. I avsnitt 4.2 framkommer det 
att fler möjligheter till samtal och diskussion fanns i projekt 3 och 4  än i projekt 1 och 2 
då både den formella och informella kommunikationen var tätare. Detta kan ha bidragit 
till den större delaktigheten i projekt 3 och 4 vilket i sin tur kan ha varit den avgörande 
faktorn för samverkans existens i projekten. Se figur 5.4. 

 

5.3.2 Engagemang 
Det högre engagemanget i projekt 3 och 4 kan antas grunda sig i typen av ledarskap som 
användes i de projekten. Genom att platsledningen släppte på sin kontroll och gav 
yrkesarbetarna mer ansvar så visade de även ett större förtroende för dem. Detta skapade 
möjlighet till ett ömsesidigt förtroende som tillsammans med den goda samhörigheten 
kan ha skapat engagemanget i projekt 3 och 4. 

Det lägre engagemanget i projekt 1 och 2 kan antas grunda sig i typen av ledarskap i 
projekten. I projekt 1 minskade platsledningen lagbasens ansvar medan platsledningen i 
projekt 2 tillämpade hård kontroll. Denna typ av ledarskap kan skapa uppfattningen om 
att förtroendet för yrkesarbetarna är lågt vilket i sin tur kan motverka ett ömsesidigt 
förtroende. Därav fattas förutsättningar för engagemang i projekt 1 och 2.  

5.3.3 Kreativitet 
I projekt 3 och 4 kan antas att bättre möjligheter för att kreativitet funnits än i projekt 1 
och 2. Detta på grund av de tätare informella mötena i projekt 3 och 4 som är ett bra 
forum för spontanitet och fri diskussion. Även det faktum att platsledningen deltog i 
yrkesarbetarnas raster i projekt 3 och 4 gjorde att platsledningen blev mer tillgänglig i de 
projekten. 

Analysen visar då att det fanns goda förutsättningar för alla Hall's kompetensfaktorer i 
projekt 3 och 4 medan förutsättningarna i projekt 1 och 2 inte var lika goda. Därav 
styrker Hall's teori att kompetensen i projekt 1 och 2 inte hade samma möjlighet att 
utvecklas som i projekt 3 och 4 vilket i sin tur kan ha bidragit till lägre produktivitet.  

5.4 Team 

Analys av resultatet visar på skillnader i hur projekten uppfyllde Kaufmanns definition 
för team. En skillnad kan utläsas i avsnitt 4.3. Där förklaras det att platsledningen i 
projekt 3 och 4 gav yrkesarbetarna ett utökat ansvar, något som dock inte gjordes i 
projekt 1 och 2 där platsledningen istället minskade ansvar och utövade hårdare kontroll. 
Utökningen av ansvar i projekt 3 och 4 kan tolkas som en fördelning av ledandet och på 
så sätt skapa förutsättning för teambyggande medan det minskade ansvaret och den 
hårdare kontrollen i projekt 1 och 2 istället motverkar detta. Yrkesarbetarnas utökade 

Samverkan Delaktighet Diskussion 

Figur 5.4. Väg till samverkan. 
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ansvar kan i sin tur ha bidragit till den tydligare ansvarskänslan i projekt 3 och 4 som 
också är en förutsättning för teambyggande. 

Skillnader kan även identifieras i incitamenten som redovisas i avsnitt 4.1. I projekt 3 och 
4 kan incitamenten tolkas som gemensamma målsättningar inom projekten utöver de 
generella målen t.ex. att klara kalkyl etc. Detta är ännu en förutsättning för 
teambyggande. I projekt 1 och 2 så var däremot incitamenten inte gemensamma utan 
påverkade endast yrkesarbetarna vilket skulle betyda att de endast hade de generella 
målen i projekten.  

Ytterligare en skillnad är användningen av kommunikationskanalerna enligt 4.2. I projekt 
3 och 4 användes informella möten i en högre utsträckning vilket även det kan ha 
bidragit till teambyggandet. 

Kaufmann och Kaufmann tar även upp kollektiva arbetsprodukter och direkt mätning av 
effektiviten i sin definitionen av ett team. Om dessa kriterier är uppfyllda eller ej visar 
inte denna studie. De övriga uppfyllda kriterierna pekar dock på att projekt 3 och 4 kan 
ha fungerat som ett team medans projekt 1 och 2 inte gjorde det.  

Frågan är dock om platsledning och yrkesarbetare tillsammans kan bli ett team i 
Kaufmanns fulla bemärkelse då deras definitionen av team innebär att teamet utför 
uppgifterna ihop. Platsledningen och yrkesarbetarna har ju vitt skilda arbetsuppgifter. En 
möjlighet skulle kunna vara att, istället för att se den enskilda uppgiften, se hela projektet 
som en uppgift. En annan genom att bilda team i de olika yrkesrollerna så att 
högpresterande grupper samarbetar på ett bygge.  

Även Katzenbach och Smiths teori pekar på att projekt 3 och 4 fungerade som ett team 
medan projekt 1 och 2 inte fungerade som ett team. I projekt 3 och 4 fanns, som tidigare 
konstaterats i denna analys, en tydlig ansvarskänsla. Resultatet visar också att det fanns en 
strävan mot ett gemensamt mål. Studien har inte identifierat något djupt intresse hos 
någon av projektdeltagarna för varandras personliga utveckling och framgång vilket gör 
att projekt 3 och 4 inte kan anses ha varit ett högpresterande team. Detta skulle då betyda 
att projekt 3 och 4 fungerade som verkliga team i Katzenbach och Smiths team-
prestationskurva och då låg på en av de högre nivåerna på prestationskurvan. 

Resultatet visar att det fanns brister i det gemensamma intresset för prestation i projekt 1 
och 2. Katzenbachs och Smiths teori menar då att de inte kan ha fungerat som ett 
verkligt team. Resultatet säger dock inte något om vilket intresse för prestation som 
fanns i projekt 1 och 2. Därav kan konstateras att projekten befann sig någonstans 
mellan arbetsgrupp och potentiellt team på Katzenbachs och Smiths team-
prestationskurva.  

Katzenbach och Smiths säger i sin teori att ledningen i ett projekt måste kämpa för att 
lyfta teamet till högre nivåer i team-prestationskurvan. Den stress och tidsbrist hos 
platsledningen i projekt 1 och 2 som framkommer i avsnitt 4.3 kan ha resulterat i ett 
halvhjärtat försök att skapa ett fungerande team. Detta i sin tur kan ha riskerat att projekt 
1 och 2 hamnat längst ner på team-prestationskurvan och därmed kan ha haft lägre  
produktivitet än en arbetsgrupp. 

Kaufmann och Kaufmann beskriver också ett gruppfenomen som kallas social loafing. 
Då resultatet visar att det fanns en ovilja att hjälpa varandra i projekt 1 och 2 så kan antas 
att det rådde en mer individuell kultur i projekten. En sådan kultur skulle i sin tur kunna 
vara grunden till social loafing. I projekt 3 och 4 visar resultatet istället att det fanns en 
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stor vilja att hjälpa varandra vilket kan tyda på att det rådde en mer kollektiv kultur i 
projekten och därav mindre utbredd social loafing. 

Detta tillsammans med Kaufmanns teori om att en grupp inte ska bestå av mer än tio 
personer ger ett intressant utslag. Jämförs det med kvoten yrkesarbetare per arbetsledare 
i projekten så kan det ses att kvoten blir mycket högre i projekt 1 och 2 än i 3 och 4. 
Kvoterna blir 7 och 6 respektive 12 och 11. Då arbetsledarna har en central roll i att leda 
arbetet i produktionen så kan antas att en högre kvot bidrar till att yrkesarbetarnas 
individuella prestationer inte syns lika väl. Detta menar Kaufmanns är ytterligare en 
förutsättning för social loafing. Den högre kvoten tillsammans med den individuella 
kulturen i projekt 1 och 2 ger därför en stabil grund för social loafing i projekten. Detta 
skulle kunna vara en anledning till den lägre produktiviteteten i projekt 1 och 2. 

5.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Tydliga skillnader i psykosocial arbetsmiljö kan identifieras mellan projekten. I projekt 3 
och 4 så visar resultatet inte några brister i den psykosociala arbetsmiljön medans det i 
projekt 1 och 2 går att peka på flera brister.  

Arbetsledarna i projekt 1 och 2 hade båda en hög nivå av arbetsbelastning. Att utöver sin 
egen roll behöva ta ansvar för ytterligare två till tre roller kan anses beklämmande då 
detta kan ha bidragit till mycket höga kvantitativa och kvalitativa krav på arbetsledarna. 
Detta skulle då enligt Arbetslivsinstitutets rapport vara ett tydligt exempel på försämrad 
psykosocial arbetsmiljö. Också det faktum att arbetsledaren i projekt 2 ofta var sjuk kan 
tolkas som ett tecken på en indirekt effekt av dålig psykosocial arbetsmiljö. 

Den höga arbetsbelastningen kan också ha påverkat arbetsledarnas möjlighet att ha 
kontroll över sitt arbete. Det kan antas att en individ som har för stort ansvar tillslut 
kommer att halka efter med sina arbetsuppgifter. Detta skulle kunna ha varit anledningen 
till den brandsläckning som det berättas om i projekt 1 och 2. Brandsläckningen i sin tur 
kan leda till en ond spiral där de egna uppgifterna halkar efter och föder mer 
brandsläckning mer vilket i sin tur försvårar planering av sin egen arbetsdag. Detta kan 
också vara en anledning till försämrad psykosocial arbetsmiljö i projekt 1 och 2 enligt 
Arbetslivsinstitutets rapport. 

Brist i kontroll kan också uppfattas hos yrkesarbetarna i projekt 1 och 2. Den lägre 
frekvensen på informella möten i projekt 1 och 2, som nämns i avsnitt 4.2, kan ha haft 
som följd att minska yrkesarbetarnas möjlighet till beslutsfattande. Utöver det kan den 
brandsläckning som fanns i projekt 1 och 2 även ha påverkat yrkesarbetarnas möjlighet 
att planera sin dag. I projekt 2 berättas det också att det blev mycket hoppande mellan 
arbetsmoment vilket tyder på att yrkesarbetarnas möjlighet till planering av sitt arbete 
blev lidande. Yrkesarbetarnas minskade möjlighet till beslutsfattande samt den minskade 
möjligheten till planering av sitt arbete kan enligt arbetslivsinstitutets rapport vara 
bidragande orsaker till försämring av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brister i det sociala stödet kan också ses i projekt 1 och 2. Arbetslivsinstitutets rapport 
pekar på att både arbetsledning och chefer måste finnas där som stöd, något som inte har 
fungerat helt i projekt 1 och 2.  I projekt 1 är bristen mycket tydlig då den intervjuade 
yrkesarbetaren berättar att produktionschefen inte fanns där som stöd. I avsnitt 4.2 
berättar produktionschefen i projekt 2 att det var så stressigt att hen inte kunde sitta med 
yrkesarbetarna på rasterna vilket kan tyda på att det sociala stödet utblev även där. Även 
det faktum att arbetsledarna inte hade tid att sköta sina egna arbetsuppgifter kan betyda 
att de inte heller hade tid att ge stöd för de som behövde det.  
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Ytterligare en brist i den psykosociala arbetsmiljön kan identifieras i projekt 1 och 2, 
nämligen otydliga roller. Övertagandet av ansvar som skedde i projekt 1 och 2 var inte ett 
formellt övertagande utan endast ett resultat av en icke fungerande planering. Ansvaren 
hos de påverkade blir då flytande och osäkerheten i vilken roll som innehas kan uppstå. 
Även känslan av degradering skulle kunna uppstå om ansvaret i sin 
befattningsbeskrivning blir borttaget så som i projekt 1 då arbetsledaren tog över 
lagbasens ansvar. Denna degradering kan i sin tur vara en orsak till ett lägre förtroende i 
projektet vilket enligt avsnitt 2.4 är viktigt för engagemanget. 

5.6 Diskussion 

Ämnet mjuka faktorer är komplext och det finns många teorier runt ämnet. Teorierna är 
ofta snarlika och beskriver uppkomst av de studerade faktorerna på olika sätt. Vissa 
teorier har inte helt lämpat sig för denna studie. Detta kan ha gjort att vissa delar runt 
produktivitet inte blivit belysta i rapporten. Dock anser författarna att studien ändå 
innehåller tillräcklig mängd teori för att göra studien fullständig.  

Diskussion kan också föras om hela sanningen verkligen kommit fram i intervjuerna då 
det kan vara svårt att på ett säkert sätt bekräfta validiteten i kvalitativa intervjuer i mindre 
mängd. Detta är inget som kan uteslutas. Dock kan poängteras att vid jämförelse av 
intervjuernas svar har författarna kunnat se att uppfattningar och svar stämmer väl 
överens mellan de intervjuade i samma projekt varpå analys och slutsats kunnat 
genomföras utan oklarheter. 

Även valen av projekt kan diskuteras då det kan tyckas att projekten bör varit mer lika 
sinsemellan. Författarna har märkt efter litteraturstudien att det inte behöver vara så att 
projekten är lika till varje skruv och mutter. Det som istället har betydelse för studien är 
uppbyggnaden av projektens och företagets organisation. Dessa har i alla de studerade 
projekten varit lika. Även det faktum att projekten blev tilldelade författarna kan 
diskuteras då inga siffror har visats på att de vart lämpliga för studien. Dock har inte 
författarna haft tillgång till de siffror som kan skapa en validitet på projektens 
produktivitet.     
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6 Slutsats 
Studien visar att de mjuka faktorerna incitament, motivation, kommunikation, 
kompetens, engagemang, team och psykosocial arbetsmiljö kan ha påverkat 
produktiviteten positivt hos yrkesarbetare i ett byggprojekt. Förekomstena av faktorerna 
skiljer sig tydligt mellan de projekt som hade högre produktivitet, projekt 3 och 4, 
jämfört med de projekt som hade lägre produktivitet, projekt 1 och 2.  

Studien visar följande skillnader: 

 Incitament och motivation - I projekt 3 och 4 fanns incitament för 
produktivitet då en tydlig koppling mellan individens prestation och 
incitamentets belöning kunde identifieras. Detta bidrog även till den högre 
motivation som identifierats i projekt 3 och 4. I projekt 1 och 2 saknades 
däremot incitament för produktivitet då kopplingen mellan individens prestation 
och incitamentets belöning inte kunde identifieras. Detta bidrog till den lägre 
nivån på motivation som identifierades i projekt 1 och 2. 

 Kommunikation - I projekt 3 och 4 utnyttjades fler kommunikationskanaler än i 
projekt 1 och 2. Främsta skillnaden är att det i projekt 3 och 4 fanns en större 
möjlighet till regelbundna informella möten mellan platsledning och 
yrkesarbetare. Även formella möten utnyttjades i större utsträckning i projekt 3 
och 4.  

 Kompetens och engagemang - Kompetensen uppfattades högre av 
projektdeltagarna inom projekt 3 och 4 än i projekt 1 och 2. Anledningen till 
detta är att det fanns bättre förutsättningar för att uppnå högre nivåer av 
kompetens i projekt 3 och 4. Engagemanget var också högre i projekt 3 och 4 än 
i 1 och 2. 

 Team - Projekt 3 och 4 kan ha fungerat som ett team då förutsättningarna för 
team var stora. Projekt 1 och 2 fungerade inte som ett team då förutsättningarna 
för team var låga. 

 Psykosocial arbetsmiljö - Inga brister i den psykosociala arbetsmiljön har 
kunnat identifieras i projekt 3 och 4 vilket kan betyda att den psykosociala 
arbetsmiljön var god i projekten. Flera brister kunde identifieras i projekt 1 och 2 
vilket kan betyda att den psykosociala arbetsmiljön var sämre i projekten.   

Studien visar också att de studerade faktorerna i stor grad kan påverka varandra. 
Författarna menar då att det krävs ett helhetstänk för att nå hög produktivitet genom 
förbättringar av de studerade faktorerna.  

Övriga slutsatser som författarna kommit fram till genom denna studie: 

 Informella kommunikationskanaler kan vara en effektiv metod för att skapa 
delaktighet i ett projekt.  

 Kompetens är inget som består. Det krävs kontinuerligt arbete för att 
upprätthålla kompetensnivån i ett projekt. 

 En arbetsgrupp bör sträva efter att fungera som ett team då det kan höja 
gruppens produktivitet. Det bör dock göras helhjärtat då halvhjärtade försök 
istället kan sänka gruppens produktivitet. 

 Förtroende och engagemang hos ledare kan vara en god grund till arbete för 
ökad produktivitet i en projektgrupp. 
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Bilagor 
 





 

   

Intervjumall 

Allmänna frågor 

1. Vad är produktivitet för dig? 
2. Vilka faktorer tror du påverkar produktiviteten mest? 

 

Om projektet 

1. Förutom att klara kalkyl och leverera rätt produkt till kund, fanns det några andra 
mål i projektet från början?  

2. Hur upplevde du projektets planering?  
a. Vilka var engagerade i planeringen av projektet?  
b. På vilket sätt fördelades arbetet?  
c. Hur upplevdes arbetsbelastningen? 

3. Vilka ansträngningar gjordes för att hålla uppe produktiviteten? 
a. På vilket sätt arbetades det med tidplanering? 
b. Hur arbetades det med arbetsberedningar?  
c. Hur var attityden till metodförändringar?  

4. Vilka möjligheter fanns för att föra fram egna åsikter?   
a. Hur behandlades åsikterna? 

5. Vilket ansvar hade respektive roll i projektet och var det rätt mängd ansvar? 
a. Ändrades ansvaren under projektets gång? 

6. Hur var engagemanget på bygget?  
a. Vilket arbete gjordes för att engagera? 
b. Hur var platsledningens arbete ute på bygget?  
c. Hur var tidhållningen hos personalen på bygget och på vilket sätt 

arbetades det aktivt med detta? 
d. Vilken roll hade lagbasen? 

7. Vilken nivå på kompetens fanns i projektet?  
a. Hur tror du att det påverkade resultatet? 

8. Hur var känslan mellan kollegorna på arbetsplatsen? 
9. Hur upplevde du arbetsmiljön?  
10. Hur såg arbetet ut med erfarenhetsåterföring i projektet?  

 

 


