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Sammanfattning  
 

Detta är ett arbete åt Skanska som undersöker om ledarskapet i produktionen påverkar 

lönsamheten i byggprojektet. Undersökningen baseras på en bred enkätundersökning och 

interjuver med produktionschefer. Enkäterna och intervjuerna ger svar på hur ledarskapet 

bedrivits på mindre lönsamma och lönsamma projekt. Därtill har en litteraturstudie kring 

ledarskapsmodeller, motivation och gruppdynamik gjorts för att styrka resultatet.  

I undersökningen har det bland annat framkommit att det är viktigt som ledare att inte låta 

stress och irritation påverka  ledarskapet. Det redovisas scenarier i vilka problem som kan 

uppstå om lönsamheten förutspås bli dålig, hur ledaren troligen påverkas i sådana situationer 

och  hur dessa situationer  bör hanteras på bästa sätt.  De intervjuade ger förslag på hur en 

oerfaren ledare bör förhålla sig. Det är exempelvis  bra att vara driven, resultatinriktad och 

försöka tillämpa en demokratisk ledarstil men det är samtidigt viktigt att våga säga ifrån och 

stå på sig om saker inte går rätt till.    

Sambandet mellan ledarskap i produktion och projektets lönsamhet bekräftas i rapporten, med 

andra ord så är ett bra ledarskap till fördel för ett projekts lönsamhet. Dock ska tilläggas att ett 

bra ledarskap inte är en garanti för ett lönsamt projekt.  

Vi hoppas att denna rapport skall vara till hjälp för Skanska genom att fungera som en 

vägledning för hur tjänstemän i produktion kan förbättra sitt ledarskap och därmed 

lönsamheten i projekt och företaget.  

 

Nyckelord 
 

Projekt   Produktion   Ledarskap   Ledarstil  Lönsamhet  Resultat   Motivation  



     

     

 

 

 

 

 

 

  



     

     

 

 

 

 

 

Abstract 
 

This is a work for Skanska, which examines whether the leadership in production affects the 

profitability of a construction project. The survey is based on a broad survey and interviews 

with production managers. The surveys and interviews provide answers to how the 

management is conducted in less lucrative projects and profitable projects. In addition, a 

literature on leadership models, motivation and group dynamics have been made to prove the 

results. 

In the survey, among other things, revealed that it is important that leaders should not let the 

stress and annoyance affect leadership. It presented scenarios in which problems can occur if 

profitability is predicted to be poor, how the leader likely to be affected in such situations and 

how these situations should be handled in the best way. The interviewees suggests how an 

inexperienced leaders should behave. For example it is good to be ambitious, results-oriented 

and try to apply a style of leadership but it is also important to dare to speak up and stand firm 

if things do not go right. 

The relationship between leadership in the production and profitability of the project 

confirmed the report, in other words, good leadership is a benefit of a project's profitability. 

However, be added that good leadership is not a guarantee of a profitable project. 

We hope that this report will be helpful for Skanska by acting as a guide for how officials in 

production can improve their leadership and thus the profitability of the project and the 

company.  



     

     

 

 

 

 

 

 

  



     

     

 

 

 

 

 

Förord 
 

Våra förväntningar på att skriva examensarbete har varit stora, redan hösten 2013 när vi 

började studera vid KTH hörde vi talas om hur omfattande och svårt det skulle vara att skriva 

ett genomarbetat och bra examensarbete. Att ta fram ett  ämne som anses lämpligt samt få 

ämnet godkänt av KTH och företaget i kombination med att besvara en komplex frågeställning 

ansågs som en stor utmaning. Fördjupa sig i något så pass mycket som vi nu har gjort har 

självfallet varit utmanande men samtidigt väldigt lärorikt och intressant. Inom 

byggproduktionen finns väldigt många ledarroller och som nyexaminerad byggingenjör med 

inriktning byggproduktion kommer vi båda i framtiden sannolikt inneha någon typ av ledarroll 

i yrkeslivet. Att vi erhållit en ökad förståelse för ledarskap och hur vi som framtida ledare bör 

agera är det ingen tvekan om.  

För oss mynnade denna period i utbildningen till den mest lärorika och roliga på KTH, detta 

tack vare ett intressant ämne som vi båda brinner för. Vi har haft förmånen  att jobba 

tillsammans  med ett väldigt engagerat och bra företag. Särskilt tack vill vi rikta till alla de 

som ställt upp och blivit intervjuade och på så sätt bidragit stort till detta examensarbete. 

Engagemanget och det professionella bemötande vi har erhållit vid intervjuerna  har varit det 

mest positiva vi upplevt under arbetets gång.  

Vi vill dessutom rikta ett stort  tack vår handledare Kenneth Sandin på Skanska som låtit oss 

arbeta med detta ämne. Han har också fungerat som ett utomordentligt bra bollplank samt 

stöttat oss när det behövts. Vi vill också tacka Åke Tell som varit en jättebra handledare med 

ett helt yrkesliv av erfarenhet i bagaget. Vi vill även tacka Per Roald för den feedbacken och 

vägledning vi erhållit av honom under arbetes gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

familjer som funnits där för oss under arbetes gång. 

 

Andreas Petersson & Christoffer Höglund 

Stockholm 2016-06-02  



     

     

 

 

 

 

 

 

  



     

     

 

 

 

 

 

Ordlista 
 

Produktionschef  

- Chefen som ansvarar för produktionen i projektet  

Yrkesarbetare 

- Person som utför värdeskapande arbete tex snickare, betongarbetare, träarbetare  

Tjänsteman 

- Bedriver det administrativa arbetet, sätter mål, sköter planering, ekonomi inköp etc.  

Ledarstil 

- Teoretisk framtagen metod att leda arbetet 

Synligt Ledarskap 

- Ledaren befinner sig fysiskt på arbetsplatsen, för dialog med sina medarbetare  

Social kompetens  

- En kombination av bra människosyn, ha lätt för att samarbeta, känna av och lösa 

konflikter, vara en empatisk och skapa en god stämning runt omkring sig. 

Lönsamhet 

- Vinstenmarginalen i ett projekt  

Fastprisentreprenad 

- Entreprenaden är upphandlad efter ett fast pris enligt anbud 

Löpanderäkning  

- Entreprenören får betalt för samtliga nedlagda kostnader i projektet 
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1 Inledning 
 

I rapportens inledning redovisas bakgrunden till arbetet, syfte och målformulering definieras. 

Därefter presenteras arbetets avgränsning och vilka metoder som använts för att finna svar på 

frågeställningen. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Gemensamt för alla privatägda företag är att de vill bedriva en lönsam verksamhet. För företag 

inom byggbranschen handlar det främst om att maximera vinsten i det enskilda projektet.  Det 

finns många faktorer som påverkar ekonomin i ett byggprojekt. Då ledarskapet är något som 

ledaren kan påverka utan att kostnaderna i projektet behöver ökas är det relevant att veta om 

ledarskapet påverkar lönsamheten. Om det föreligger ett sådant samband betyder det att 

företaget kan öka sin lönsamhet genom att  bedriva ett bättre ledarskap.  Av intresse blir då 

också att veta vad som anses vara ett bra ledarskap inom produktion.  

Det finns en rad olika teorier kring definitionen av en bra ledare. Hur ett bra ledarskap bör 

implementeras i produktion och vidare dess effekter råder det dessvärre brist på. Kanske beror 

det på svårigheten att jämföra hur en person utvecklas beroende på ledarskap och därefter hur 

varje individs prestation påverkar lönsamheten. Men om en bra ledare kan motivera 

yrkesarbetare till att göra ett bättre jobb, därtill  genom bra kommunikation effektivisera den 

faktiska byggtiden, borde ett bra ledarskap skapa mer lönsamma projekt. Vi har därför valt att 

undersöka hur mycket av ledarskapet som kan kopplas till lönsamheten och hur stor påverkan 

det faktiskt har på lönsamheten. 

Kännedomen om detta är viktig för både oss och företaget, den kan tillämpas vid 

anbudsberäkning, under produktion och vid utvärdering av avslutat projekt. Det kan leda till 

bättre förståelse för varför vissa projekt går bra såväl som mindre bra ekonomiskt. 

Att kunna öka lönsamheten utan att påverka arbetsbördan, sätta mer press på yrkesarbetarna 

eller äventyra säkerheten på arbetsplatsen är något som bör eftersträvas, den visionen delas 

också av Skanska. 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med detta examensarbete är att finna ledaregenskaper som förknippas med lönsamma 

projekt. Undersöka olika situationer som kan uppstå under produktionen och  kartlägga vanligt 

förekommande brister hos oerfarna ledare. Vi hoppas att rapporten kan fungera som en  

vägledning för hur tjänstemän  i produktion kan bedriva ett ledarskap som bidrar till 

lönsammare projekt.   

                                                                                                                   

1.3 Målformulering  
 

Det huvudsakliga målet med detta examensarbete är att undersöka om det föreligger ett 

samband  mellan ledarskapet i produktion och den faktiska lönsamheten i byggprojektet. Vi 

hoppas efter avslutat examensarbete även  kunna besvara följande delmål. 

- Finns det egenskaper hos en ledare som är viktigare än andra egenskaper när det 

handlar om att effektivisera och därmed påverka lönsamheten? 

- Vilken ledarstil är lämpligast för ett byggprojekt? 

- Hur har ledarskapet bedrivits i extraordinärt bra projekt med hög vinst? 

- Vilka gemensamma ledaregenskaper återfinns på extraordinärt bra projekt med hög 

vinst? 

- Hur kan en ledare påverka en grupp till att utvecklas till ett självgående team? 

- Vad anses vara ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? 
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1.4 Avgränsningar  
 

Det är av största vikt att avgränsa arbetet  så att det mest relevanta i ämnet penetreras. I denna 

rapport har det främst fokuserats på att finna om det föreligger ett samband mellan ledarskap i 

produktion  och projekts lönsamhet. Därefter har begreppet ett bra ledarskap definierats. 

Viktiga och bra ledaregenskaper lyfts fram samt förslag på  hur en ledare bör hantera olika 

situationer presenteras.   

Totalt har åtta  produktionschefer besvarat två stycken enkäter vardera, en enkät utifrån sitt 

minst lönsamma projekt och en enkät utifrån sitt mest lönsamma projekt. Därtill har varje 

produktionschef intervjuats. 

En studie kring de mest tillämpande ledarskapsmodellerna ligger till grund för utformning av 

enkäterna, de teoretiska kunskaperna används även vid analys av resultatet. Tolkningen av 

enkätresultatet har avgränsats till att ta fram ett helhetsintryck av ledarskapet på utvalda 

projekt samt lyfta fram utstickande faktorer.  
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1.5 Lösningsmetoder 
 

Ursprungstanken var att försöka hitta en relevant och konkret statistik gällande just 

ledarskapets påverkan på lönsamheten, att försöka se om uppfattningen av ledarskapet skiljer 

sig mellan yrkesarbetare och tjänstemän.  

Åtta produktionschefer utsågs delta i undersökningen. För att finna ett eventuellt samband 

mellan ledarskap och lönsamhet fick de besvara enkäten utifrån sitt minst lönsamma projekt 

och sitt mest lönsamma projekt. Detta för att  kunna se om det föreligger en skillnad i 

ledarskap vid mindre lönsamma och lönsamma projekt.  Enkätundersökningen baseras alltså 

på 16 st. projekt varav åtta lönsamma och åtta mindre lönsamma projekt (se bilaga 1). Varje 

projekt har mer eller mindre unika förutsättningar och just därför fanns även behovet att höra 

produktionschefernas egna teorier, åsikter och reflektioner gällande ämnet, dessutom behöves 

en klarare bild av alla projektens grundförutsättningar. Det genomfördes därför en cirka 30 

minuter lång intervju med alla produktionschefer ( se bilaga 2). Fördelen med denna metod är 

att det gav väldigt mycket information om förutsättningarna för varje projekt.  

Den information som samlades in var lättolkad, en tydlig röd tråd noterades mellan 

produktionschefernas åsikter. Eventuellt hade det varit bra att få med även yrkesarbetarnas syn 

på hur ledarskapet bedrivits i projekten. Det hade kunnat ge en mer verklighetstrogen bild av 

hur ledarskapet faktiskt bedrivits. Eftersom det kan vara känsligt för yrkesarbetarna att 

kritisera sina ledare trots en anonymitet, fanns risken att inte erhålla ärliga svar från dem. 

Dessutom visade det sig komplicerat att komma i kontakt med yrkesarbetarna från de utvalda 

projekten. Därför gjordes bedömningen att det ändå var lämpligare att endast intervjua 

produktionscheferna. De utvalda produktionscheferna vars åsikter arbetet baseras mycket på 

har ett förflutet som arbetsledare och i vissa fall även som yrkesarbetare. Därför gjorde 

bedömningen att de  innehar den mest övergripande erfarenheten av ledarskap bland 

tjänstemännen i  projekt.  
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2 Nulägesbeskrivning   
 

Följande del innehåller en bakgrund om företaget Skanska, vad Skanska har för värderingar 

och hur de ser på ledarskap. 

 

2.1 Skanskas Historia  
 

Skanska startades år 1887, då vid namn Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet. Från början 

tillverkade företaget enbart betongprodukter, men övergick tidigt till att bli ett byggbolag. Den 

första internationella verksamheten upprättades redan år 1897. Under 1900 talet var Skanska 

inblandat i många av Sveriges stora infrastrukturprojekt, fokus låg på byggandet av vägar, 

kraftanläggningar, kontor och bostäder.  

Företaget etablerades ordentligt på den internationella marknaden när verksamheter startades i 

Sydamerika, Afrika och Asien på mitten av 1950 talet.  

Lite drygt 20 år senare 1971  upprättades den Amerikanska verksamheten som idag även är 

den största. Varken Sydamerika, Afrika eller Asien hör idag till Skanskas hemmamarknader. 

Företaget listades på Stockholmsbörsens A-lista 1965. Först år 1984 bytte Aktiebolaget 

skånska cementgjuteriet namn till Skanska mestadels på grund av de 

internationella  verksamheterna.  

Företagets mest expansiva fas hittills ägde rum under 90-talet, då fördubblades nämligen 

försäljningen under loppet av några år.  

År 2000 lades fokus på att öka lönsamheten i koncernen istället för att fokusera på tillväxten. 

Europa och USA är idag företagets hemmamarknader. I huvudsak ägnar sig Skanska åt 

byggande samt utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Idag är det 

ett av de största byggföretagen i världen. (1)   
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2.2 Skanska 2015 
 

Nyckeltal inom Skanska koncernen från 2015 

Antal medarbetare  

- I Sverige 10 300 st. 

- I Världen 48 500 st. 

Antal sålda bostäder 

- I Sverige 2 200 st. 

- I världen 4 100 st. 

Verksamma länder 

- Sverige och ytterligare 10 länder i Europa 

- USA 

Finansiella nyckeltal i koncernen  

- 34 miljarder kronor i intäkter i Sverige 

- 153 miljarder kronor i intäkter i världen  

-  6 miljarder kronor i resultat efter finansiella poster 

- 21,9 % i avkastning på eget kapital (2)   
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2.3 Skanskas värderingar  
 

Skanskas värderingar styr hur ledarna arbetar, det är därför av största vikt att känna till dessa. 

Såhär kommenterar Skanska sina värderingar  

Värna om livet 

“Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi går aldrig 

förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till 

gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande 

generationer” (3) 

Agera etiskt och öppet 

“Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår 

uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får 

komma till tals” (3) 

Bli bättre – tillsammans 

“Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar 

gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger Ett Skanska-team tillsammans med våra kunder, 

samarbetspartners och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera 

bästa tänkbara lösning. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende 

och respekt för varandra” (3) 

Vid kundens sida 

“Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder 

och deras kunder. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att göra sina visioner till verklighet” 

(3) 

 

2.4 Skanskas VDs syn på ledarskap 
 

När Sveriges byggindustrier ställde frågan ”Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt 

ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt” till Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige 

svarade han såhär…  

“Skapa laganda och framgångskultur. I likhet med andra arbetsplatser gäller det att bygga ett 

vinnande lag. Sätta tydliga mål, se till så alla känner till dessa och löpande följa upp dem. En 

annan viktig del är att skapa en kultur som skapar tillit, engagemang och lagtillhörighet. Bra 

ledarskap bottnar i tydliga värderingar och visar i handling att man inte kompromissar i 

frågor som säkerhet, miljö, etik och respekt för individen” (4) 

Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige AB  
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2.5 Arbetsplatser som präglat examensarbetet   
 

Det är inget specifikt projekt som präglat detta examensarbete mer än något annat. De 

intervjuade produktionscheferna är i varierande åldrar, samtliga jobbar på Skanska och har 

drivit både små såväl som stora projekt. Några produktionschefer har avlagt examen vid 

högskola och några har börjat sin karriär som yrkesarbetare. Det som samtliga däremot har 

gemensamt är att alla genomgått ledarskapsutbildningar och  jobbar med någon form av 

husbyggnad. Resultatet av detta mynnar i att vi erhållit ett brett synsätt kring ledarskap i 

produktion. 
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3 Teoretisk Referensram  
 

Teorin bakom detta arbete grundar sig i olika ledarskapsmodeller med dess tillhörande 

ledarstilar. Nedan redovisas de i dagsläget vanligaste teorier om hur ett bra ledarskap kan 

tillämpas. Att som ledare ha förståelse för individen och gruppen är en viktig parameter och 

därför tas även Maslows behovshierarki  samt FIRO modellen med i  detta avsnitt. 

 

3.1 Ledarskap  
 

En bra ledare kan beskrivas och definieras på många  olika sätt.  I grund och botten handlar det 

om att en bra ledare kan anpassa hur den leder beroende på vem den ska leda och utifrån  

situationen som råder. Om det föreligger kulturella skillnader och språkbarriärer kan det göra 

det svårare att leda. När det finns en avsaknad av personkemi mellan ledare och medarbetare 

kan det vara mycket svårt att bedriva ett bra ledarskap. Vid dessa situationer krävs det att 

ledaren bedriver ett högst individuellt ledarskap beroende på vad som ligger till grund för 

problemet.  Det finns flertalet modeller som beskriver betydelsen av att anpassa ledarskapet 

efter situationen. Nedan presenteras och beskrivs  de mest  kända och använda 

ledarskapsmodellerna, Kurt Lewins ledarskapsstilar, Situationsanpassat ledarskap och Agilt 

ledarskap. Ledaren måste även ha grundläggande kunskaper i hur människor och 

gruppdynamik fungerar för att kunna anpassa sitt ledarskap. Därför  redovisas Maslows 

behovshierarki  som beskriver individens behov och FIRO modellen som  förklarar gruppers 

utveckling. (5) 
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3.2 Kurt Lewins Ledarskapsstilar  
 

På tidigt 1900 tal forskade Kurt Lewin om hur en ledare kan leda genom att tillämpa olika 

ledarstilar. Resultatet av forskningen mynnade i tre stycken olika typer av ledarstilar, 

demokratisk-, auktoritär- och delegerande-stil. Enligt  Lewin är egentligen inte någon ledarstil 

bättre än den andra, en bra ledare enligt honom är en ledare som kan behärska alla tre och veta 

när respektive stil skall användas. En ledare som konstant använder sig av enbart en ledarstil 

betraktas som en mindre bra ledare enligt Kurt Lewin. (6) 

Auktoritär ledarstil 

En auktoritär ledarstil tillämpar det mer traditionella sättet att leda en grupp.  Ledaren ger 

tydliga instruktioner på vad och hur något ska genomföras. Hen vill inte bli ifrågasatt, 

tillämpar sin egna tekniska kompetens istället för att ta del av gruppen kompetens. Ytterst lite 

fokus läggs vid ledarens sociala förmåga och att medarbetarna ska få komma till tals. En 

ledare bör undvika att enbart leda auktoritärt, eftersom det då blir svårt att upprätta en  bra 

teamkänsla i gruppen. Det är också  svårt att få alla i gruppen att känna sig delaktiga,  sedda 

och det blir därmed svårt att motivera medarbetarna. I situationer där ledaren redan har väl 

motiverade medarbetare, pressad tidplan eller/och vet hur saker måste genomföras kan det 

vara lämpligt att leda auktoritärt. Vid situationer då ingen tidsbrist  råder och 

tillvägagångssättet är ovisst är istället en stil som inbjuder medarbetarna till mer delaktighet i 

beslutsfattandet att föredra. Det är då lättare att skapa engagemang, motivation och teamkänsla 

bland medarbetarna. (6) 

Demokratisk ledarstil 

En demokratisk ledarstil innebär att ledaren involverar medarbetarna i beslutsprocessen. 

Ledaren har mandat att bestämma men medarbetarna framhåller sina synpunkter och förslag 

på tillvägagångssätt. Ledaren är öppen och ödmjuk inför sina medarbetare och nyttjar deras 

kompetens. Enligt den demokratiske ledarstilen gäller det att låta samtliga komma till tals och 

känna sig delaktiga. medarbetarna är med och påverkar samt sätter målen. Stilen används med 

fördel då ledaren vet vad som ska utföras eller vad som är målet, men inte vet precis hur det 

bör genomföras för att uppnå det. Genom att hela gruppen medverkar erhålls fler synvinklar 

och åtgärdsförslag. Metoden kan  innebära förlängda beslutsprocesser men ökar motivationen 

och lagandan och förhoppningsvis kommer gruppen fram till ett bättre beslut. (6) 
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Delegerade ledarstil 

En delegerad ledarstil innebär att ledaren delegerar uppgiften inklusive beslutsfattandet men 

behåller själva ansvaret för uppgiften. Ledaren måste därför kunna stå för vad och hur 

medarbetarna arbetar. Därför krävs det att medarbetarna är kompetenta, ansvarstagande och 

jobbar mot samma mål/vision som ledaren. Om ledaren använder den delegerande ledarstilen i 

rätt omfattning kan medarbetarna känna en ökad tillit och förtroende från ledaren, vilket kan 

bidra till att öka lojaliteten och motivationen hos medarbetarna. Om den delegerade ledarstilen 

används i alltför stor omfattning kan medarbetarna istället känna sig utnyttjade, då minskar 

deras motivation och engagemang. (6) 

 

Exempel på lämpliga tillämpningar av ledarstilarna  

En auktoritär ledarstil kan vara aktuell att använda på en nyanställd med hög motivation men 

med bristande kompetens, det behövs därför tydliga instruktioner och styrning för att klara 

uppgiften. 

En demokratisk ledarstil kan vara lämplig att använda då målet är att öka teamkänslan i 

gruppen, eller då ledaren inte har kompetens för att lösa uppgiften själv men vet målet. 

Medarbetarna lär sig av varandras kunskaper och idéer. 

En situation där ledaren inte har tid eller kunskap att utföra något kan en delegerad ledarstil 

vara lämplig förutsatt att medarbetarna är kompetenta och att ledaren kan känna sig trygg i 

deras vision och sätt att arbeta. (6) 

 

Faktorer som påverkar val av ledarstil 

- Motivationen hos medarbetarna  

- Kompetensen hos medarbetarna  

- Hur snabbt uppgiften måste lösas 

- Konflikter inom gruppen 

- Arbetsbelastning och Ekonomi (6) 
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3.3 Blanchard & Hersey Situationsanpassat Ledarskap  
 

Den här modellen utvecklades på 1960 talet men är trots sin ålder fortfarande relevant än idag. 

Enligt modellen finns fyra olika ledarstilar och fyra olika utvecklingsnivåer hos medarbetaren. 

Varje ledarstil hör ihop med en utvecklingsnivå. Utvecklingsnivån är en kombination av 

engagemang och kompetens kopplat till en uppgift eller ett mål. Det betyder att ledaren först 

måste identifiera vilken utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig i för att kunna tillämpa rätt 

ledarstil. (5) 

Utvecklingsnivå 1- Låg Kompetens, Högt Engagemang 

Medarbetaren har brist på erfarenhet eller kompetens på området men har hög motivation och 

engagemang, exempelvis en nyanställd.  Har svårt att veta hur, när och varför något ska göras. 

Vanliga kännetecken hos medarbetaren  

- Entusiastisk 

- Oerfaren 

- Ivrig 

- Optimistisk 

- Glad  

- Engagerad (5) 

 

Utvecklingsnivå 2- Låg kompetens, Lågt Engagemang  

Medarbetaren tappar engagemang och motivation när den ställs inför nya utmaningar eller 

svåra uppgifter. 

Vanliga kännetecken hos medarbetaren  

- Omotiverad 

- Fokuserar på problem istället för att hitta  lösningar  

- Förvirrad 

- Besviken 

- Nedstämd 

- Kan påverka kollegor negativt med sin negativa attityd  

- Gnällig (5) 
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Utvecklingsnivå 3- Hög kompetens, Lågt engagemang  

Medarbetaren har ett lågt självförtroende, litar inte på sin kompetens och är rädd för att göra 

fel.  

Vanliga kännetecken hos medarbetaren  

- Försiktig 

- Tveksam 

- Självkritisk 

- Otrygg 

- Prestationsångest  

- Kompetent (5) 

 

Utvecklingsnivå 4- Hög kompetens, Högt engagemang  

Medarbetaren är självständig, resultatinriktat. 

Vanliga kännetecken hos medarbetaren  

- Självsäker 

- Kompetent 

- Kunnig 

- Uppskattar  utmaningar 

- Vill utvecklas  

- Högpresterad  

- Självgående  

- Inspirerande (5) 
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Instruerade ledarstil, tillämpas på utvecklingsnivå 1 

Ledaren detaljstyr arbetet, ger tydliga instruktioner samt uppföljning till personen som 

befinner sig i utvecklingsnivå 1. 

Viktigt att ledaren 

- Planerar väl för medarbetaren 

- Sätter tydliga mål åt medarbetaren 

- Anger riktning för medarbetaren  

- Ger feedback till medarbetaren 

- Övervakar och kontrollerar medarbetaren 

- Lär ut och visar medarbetaren (5) 

Coachande ledarstil, tillämpas på utvecklingsnivå 2 

Ledaren stödjer och coachar, besluten fattas gemensamt mellan ledare och medarbetare som 

befinner sig i utvecklingsnivå 2. 

Viktigt att ledaren  

- Hjälper medarbetaren att undersöker och frågar/följer upp medarbetaren  

- Förklarar och klargör för medarbetaren 

- Uppmuntrar medarbetaren 

- Berömmer medarbetaren 

- Ger feedback till medarbetaren (5) 

Stödjande ledarstil, tillämpas på utvecklingsnivå 3 

Ledaren agerar stödjande tills medarbetaren funnit sin roll och blivit “varm i kläderna” 

Viktigt att ledaren 

- Frågar och lyssnar på medarbetaren 

- Uppmuntrar medarbetaren 

- Underlättar problemlösning för medarbetaren  

- Samarbetar väl med medarbetaren  

- Uppmuntrar medarbetaren  

- Visar sin uppskattning för medarbetaren 

- Ger feedback till medarbetaren 

- Agerar rådgivare åt medarbetaren (5) 
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Delegerade ledarstil, tillämpas på utvecklingsnivå 4 

Ledaren sätter mål och klargör förväntat resultat men delegerar beslutsfattandet och själva 

genomförandet till medarbetaren. 

Viktigt att ledaren 

- Ger erkännande till medarbetaren 

- Visar bekräftelse för medarbetaren 

- Ger medarbetaren utmaningar 

- Ger feedback till medarbetare 

- Tillåter medarbetaren att ta ut svängarna  

- Litar på medarbetaren (5) 

 

 

 

Figur 3. 1 Grafisk illustration av situationsanpassat ledarskap 
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3.4 Agilt Ledarskap  
 

Det Agila ledarskapet tar hänsyn till betydligt fler dimensioner än medarbetarnas förmågor 

och engagemang. Agilt ledarskap betyder snabbt och smidigt ledarskap och utvecklades inom 

IT branschen där det ansågs att det traditionella direktstyrande ledarskapet gick alldeles för 

långsamt och därmed hämmade utvecklingen i företaget. Istället sköttes verksamheten genom 

olika självständiga team, ledningens roll blev istället ha en tydlig vision, sätta ramarna för 

verksamheten, coacha samt uppmuntra medarbetarna. 

Det är yrkesarbetarna som besitter kunskapen inom själva byggandet, om de skulle tilldelas  

ett större ansvar och mer frihet på arbetet kommer de enligt den Agila ledarskapsmodellen ha 

roligare på jobbet. Den Agila ledarskapsmodellen hävdar att de som har roligt på jobbet  utför 

en större mängd arbete med högre kvalité än de som har tråkigt på jobbet. Enligt teorin skulle 

det med andra ord räcka  att  ledaren enbart delegerar sina beslut nedåt och skapar en miljö där 

medarbetarna trivs och älskar sitt jobb för att öka effektiviteten och därmed lönsamheten i 

projektet. 

Inom det Agila ledarskapet är det viktigt att informationsgapet mellan ledning och 

medarbetare minskar. Ledarna måste förstå hur produktionen fungerar och medarbetarna 

måste ha full insyn i de ekonomiska förutsättningarna, medarbetaren jobbar i team med stor 

självständighet. Mellanchefens viktigaste uppgift är att se till att medarbetarna trivs på jobbet. 

Den Agila ledaren ska.... 

- Förstå sammanhang kunna avgränsa och prioritera det viktigaste samt kunna sätta mål 

och riktning för att nå dit. Även förstå förutsättningarna och vara situationsmedveten. 

- Förstå företagets och ägarnas ekonomiska situation och förväntningar   

- Kunna bedriva kreativ problemlösning, vara sambandsmedveten förstå kopplingar 

mellan ekonomiska, samhällsenliga och kulturella aspekter. 

- Vara kritiskt tänkande, kunna reflektera och komma fram till rätt beslut och vad som 

blir nästa steg 

- Vara medveten om sina egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter och  hur de 

påverkar. 

- Vara motiverad att utvecklas som person och utveckla sitt ledarskap. (7) 
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3.5 Maslows Behovshierarki  
 

Psykologen Abraham Maslow tog fram modellen behovshierarki även kallad behovstrapppa 

på 50 talet.  Modellen förklarar sambanden mellan olika behov samt hur människan prioriterar 

dem.  Maslow menar att det finns fem olika typer av behov som ordnas i hierarkiskordning. 

Först när ett behov har uppfyllts blir nästa behov viktigt för individen. De fem behoven delas 

upp i bristbehov och utvecklingsbehov. Metoden är viktig att känna till ur ett ledarperspektiv 

eftersom det annars är svårt att veta vad som motiverar individen beroende på livssituation. (8) 

Bristbehov 

Fysiska behov 

Maslow anser att de fysiska behoven eller de grundläggande behoven som de 

också kallas för är det första som människan prioriterar.  Fysiska behov är tex. 

tak över huvudet, värme, mat, luft, kläder etc. Innan de fysiska behoven är 

tillfredsställda fokuserar människan enbart på överlevnad. (8)  

Trygghet 

Först efter att individen tillgodosett sina grundläggande behov blir trygghet 

viktigt. Trygghet för människor i västvärlden handlar idag mer om att finna en 

struktur stabilitet i tillvaron snarare än att skydda sig från angrepp och krig. (8) 

Gemenskap 

När individen tillgodosett sina fysiska behov och funnit trygghet söker den efter 

gemenskap med andra. Gemenskap innebär att individen söker social acceptans, 

tillhörighet, kärlek (ej fysisk kärlek) och vänskap. (8) 

Utvecklingsbehov  

Uppskattning 

Uppskattning handlar dels om att tillgodose sin inre självkänsla genom 

självrespekt dels erhålla erkännande. Att erhålla uppmärksamhet från 

omgivningen anses viktigt enligt Maslow. Först när individen tillgodosett sina 

bristbehov och får uppskattning från omgivningen känner hen sig självsäker och 

värdefull. (8) 

Självförverkligande 

Efter att individen uppfyllt samtliga bristbehov och erhållit uppskattning kan hen 

ägna sig åt självförverkligandet. Självförverkligandet handlar om at utvecklas 

som person, med andra ord att uppnå sin fulla potential. Vanligast är att 

utvecklas genom exempelvis studier eller arbete. När en person befinner sig i 

självförverkligande presterar den som bäst på arbetsplatsen. (8) 
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Figur 3. 2 Grafisk illustration av Maslows behovshierarki/ behovstrapppa 
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3.6 FIRO  
 

Det svenska försvaret är känt för skapa  duktiga och framgångsrika ledare, de har  länge 

använt sig av FIRO modellen i sina ledarskapsutbildningar. FIRO betyder Fundamental 

Interpersonal Relations Orientation och togs fram av psykologen Will Schutz i samband med 

Koreakriget på 50-talet. Will undersökte varför grupper inom militären som hade samma typ 

av utbildning och erfarenhet fungerade olika bra i fält. Enligt Schultz berodde detta delvis på 

relationen inom gruppen och dels  hur väl kommunikationen fungerat,   med andra ord 

gruppdynamiken i gruppen. Enligt Schutz kan gruppdynamiken delas in i tre faser, först i den 

tredje och sista fasen  fungerar gruppen effektiv. Dessvärre är det långt ifrån alla grupper som 

uppnår den tredje fasen.  Samtliga faserna måste genomgås i rätt ordning för att gruppen skall 

lyckas. En grupp kan av olika anledningar när som helst falla tillbaka till fasen innan. Om en 

grupp befinner sig i den högsta fasen kan den exempelvis falla tillbaka  då någon ny medlem 

tillsätts eller när en medlem lämnar gruppen. I händelse av en prövning tex en svår uppgift 

finns också en risk för att gruppen faller tillbaka.  Schutz hävdar dock att ju mognare en grupp 

är desto fortare går det att uppnå den sista fasen igen. (5) 

Tillhörandefasen  

Den första fasen som gruppen genomgår kallas för tillhörande fasen. I tillhörandefasen 

bestäms vilka  personer som ska vara med i gruppen. Frågor som individerna står inför är om 

de kan, vill och får  vara med i gruppen. Är individen accepterad bland de andra och 

accepterar individen de andra i gruppen. Ofta råder en alldeles för trevlig stämning i gruppen, 

ett vanligt fenomen är att det pratas alldeles för mycket alternativ är tyst i gruppen. Gruppen 

vill till varje pris undvika interna konflikter, medlemmarna håller med varandra i sakfrågor (5) 

Gemytlighetsfasen 

Är en övergångsfas mellan tillhörandefasen och rollsökning, även här råder konfliklöshet inom 

gruppen.  Generellt sett startar övergångsfasen när alla frågor är besvarare i tillhörandefasen. 

Här samlar gruppen kraft för kommande konflikter i rollsökningsfasen. Gruppen konstaterar 

att alla ska vara med i gruppen , accepterar läget och påvisar sitt engagemang för de övriga i 

gruppen. (5) 

Rollsökning  

Konfrontation och konflikter präglar rollsökningsfasen, oftast bildas pakter eller undergrupper 

inom gruppen. Här handlar det om att medlemmarna skall finna sin plats i gruppen, veta de 

andras plats och deras tolerans. Medlemmarna  provtrycker varandra för att se vad alla går för. 

Ledaren i gruppen utses ofta genom majoritetsval, ledaren testar sitt inflytande över  andra i 

gruppen. Viljestarka personer försöker ta rollen som ledare medan konflikarädda personer har 

ett avvaktande beteende. (5) 
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Idyllfasen 

Är en övergångsfas mellan rollsökning och samhörighet och råder konfliktlöshet. Gruppen 

hämtar sig efter den intensiva och konfliktdrabbade rollsökningen. Här utvecklas 

gruppidentiteten i gruppen och medlemmarna finner sina roller. gruppen försöker bevara 

stämningen och fokusera mindre på att lösa uppgiften. (5) 

Samhörighet  

Fokus läggs på relationer i gruppen och medlemmarna är trygga med varandra och alla vet 

allas plats. Inom gruppen råder ett bra samarbete och gruppdynamik. Frågorna handlar mycket 

om relationen, hur nära gruppen kan komma varandra, hur öppen kan individen vara, hur 

starka känslor kan individen visa och om medlemmarna är lojala mot gruppen. Medlemmarna 

diskuterar fritt och öppet, de känner tillit för varandra. Medlemmarna vågar och kan utrycka 

både negativa och positiva känslor såväl som negativ och positiv feedback. Vid tystnad 

uppstår inget obehag mellan medlemmarna. Gruppen är väldigt effektiv. (5) 

 

Figur 3. 3 Grafisk illustration av FIRO 
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4 Genomförandet 
 

Som tidigare nämnt är huvudmålet att få klarhet vilken betydelse ledarskapet i ett byggprojekt 

har för dess lönsamhet. Att hitta ett samband och kunna dra en mer konkret slutsats märktes 

ganska fort att det skulle bli svårt.  

Det första momentet i projektet blev att framställa en enkät. Enkäten delades upp i tre delar, 

del ett berör målsättning i utvalt projekt, del två berör ledarskap i utvalt projekt och del tre 

handlar om ledarskapets koppling till lönsamhet i allmänhet. I samband med framställningen 

av enkäten uppmärksammades att de ledarskapsrelaterande faktorer som finns med (se bilaga 

1) förmodligen har en olika stor påverkan på hur ledarskapet uppfattats som helhet. Med det 

menas alltså att ”tydliga mål” exempelvis kanske väger tyngre än att ”målen är mätbara” när 

ledarskapet bedöms som helhet. Eftersom det inte finns någon sådan bedömning av 

ledarskapsrelaterade faktorer gjordes antagandet att alla faktorer vägde lika tungt. Enkäten 

utformades så att alla påståenden vinklades positivt mot ett bra ledarskap, påståenden fick 

sedan bedömas på en skala ett till fem, där ett var väldigt dåligt och fem var väldigt bra. Detta 

för att kunna göra en genomsnittlig bedömning av de lönsamma och de mindre lönsamma 

projektens ledarskap. Till hjälp hade vi våra handledare Åke Tell, en före detta platschef, samt 

Kenneth Sandin som är projektchef på Skanska. Parallellt med framställningen av enkäten 

gjordes en litteraturstudie om ledarskap och de olika ledarskapsmodeller som finns.    

I större projekt har inte alla yrkesarbetare varit i kontakt med tjänstemännen, interna konflikter 

kan ha uppstått och ledarskapet kan ha tillämpats olika beroende på individ och tillfälle. 

Kulturkrockar och personkemi kan  påverka hur ledarskapet uppfattats.  Målet var att 

undersökningen skulle bli skarp, effektiv och tidsoptimerad. Dessutom fanns ett behov av att 

resultatet skulle bli så lättolkat som möjligt, därför har det valts att inte involvera yrkesarbetare 

i arbetet. Det valdes istället ut åtta  produktionschefer vars åsikter arbetet baseras mycket på. 

Produktionscheferna har ett förflutet som arbetsledare och i vissa fall även som yrkesarbetare. 

Bedömningen gjordes att de  innehar den mest övergripande erfarenheten av ledarskap bland 

tjänstemännen i  produktion.                

Produktionscheferna fick välja sitt mest lönsamma projekt och ett sitt minst lönsamma projekt. 

Efter att ha fått feedback och reviderat enkäten ett antal gånger skickades ett personligt mail ut 

till alla utvalda Produktionschefer där det önskades att de besvarade enkäterna för sina två 

utvalda projekt, därefter bokades det in ett möte med alla produktionschefer där ett antal 

färdigställda intervjufrågor samt spontana följdfrågor ställdes, detta för att få mer ingående 

reflektioner gällande ämnet.  
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Alla intervjuer spelades in och analyserades noga i efterhand. För att erhålla ärliga svar samt 

av integritetsskäl är de tillfrågade helt anonyma för Skanska och KTH. Enkätundersökningen 

gav en klar generell skillnad i hur målsättningen och ledarskapet  bedrivits på det dåliga 

respektive de bra projekten. De kompletterande intervjuer som gjordes gav förvånansvärt 

mycket idéer och tankar gällande ledarskapets koppling till lönsamhet och ledaregenskaper 

som med största sannolikhet genererar lönsamma projekt. Några av intervjufrågorna ställdes 

också till handledarna. Alla inblandade visade ett stort genuint intresse för ämnet och efter att 

alla intervjuer var gjorda fanns tillräckligt med insamlad information för att kunna svara på 

den angivna frågeställningen .  
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5 Resultat  
 

Resultatet baseras på åsikter och erfarenheter från 8 st. utvalda produktionschefer därtill har 

även några frågor ställts till handledare Kenneth Sandin och Åke Tell. Enkätundersökningen 

baseras på 16 st. besvarade enkäter. Samtliga produktionschefer har besvarat totalt två enkäter 

vardera, de är besvarade utifrån produktionschefens minst resp. mest lönsamma projekt.  Som 

komplement samt för att bredda undersökningen har totalt 8 st. interjuver genomförts, en 

intervju per tillfrågad produktionschef. Först presenteras resultatet från enkäterna och därefter 

intervjuerna.  

5.1Resultat enkäter 
 

Resultatet från enkäterna redovisas i tre underrubriker. Först redovisas resultatet för de mindre 

lönsamma projekten, därefter redovisas de lönsamma projekten och sist redovisas delen som 

handlar om produktionschefernas inställning till ledarskap och  lönsamhet. Se bilaga 1 för 

enkät. 

5.1.1 Mindre lönsamma projekt 
 

Enkäten består av tre delar varav Del 1 och Del 2 är direkt kopplade till undersökta projekt. I 

vardera del besvarades givna påståenden på en skala 1-5 där 5 är det högsta resultatet. 

Resultatet presenteras dels som ett snittvärde av alla frågor i resp. del, och sådant som överlag 

varit utmärkande i svaren presenteras.  Del 2 består även av några frågor som besvarades med 

text.   

Del 1 

Del 1 i enkäten berör ett antal faktorer gällande hur bra målsättningen har varit i de mindre 

lönsamma projekten. Faktorer som exempelvis uppföljning, tydlighet, framtagandet av mål har 

fått bedömas på en skala där 1 är väldigt dåligt och 5 är väldigt bra. Snittet för del 1 blev 3,3. 

Nedan redovisas  faktorer som  överlag varit extra dåliga i projekten. 

- Alla berörda har inte känt till målen 

- Målen var ej mätbara 

- Målen var  ej accepterade 

- Målen var orealistiska (9) 
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Del 2    

Del 2 i enkäten berör ett antal faktorer gällande hur bra ledarskapet har varit i de mindre 

lönsamma projekten. Faktorer som exempelvis engagemang, kommunikation, ödmjukhet har 

fått bedömas på en skala där 1 är väldigt dåligt och 5 är väldigt bra. Snittet för del 2 blev 3,9. 

Nedan redovisas de faktorer som överlag varit extra dåliga i projektet. 

- Ledarna har misslyckats med att skapa engagemang och tillhörighet hos medarbetarna 

- Teamindelningen av yrkesarbetarna var inte gjord på ett sådant sätt att personerna i 

teamet kompletterar varandra väl 

- Bristfällig planeringen i projekten 

- Brist på engagemang hos yrkesarbetarna 

- Brist i kommunikationen internt samt mellan företag och kund 

- Avsaknad av målmedvetenhet bland Tjänstemännen (9) 

 

 

Figur 6. 1 Grafisk beskrivning av resultatet från enkätundersökningen, mindre lönsamma projekt 
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Del 2, Frågor besvarade med text  

Hur ledarskapet upplevdes överlag         

- Upplevdes på vissa av projekten som ostrukturerat 

- Flertalet ledare med oklara ansvarsområden.  

- I vissa fall brist på synligt ledarskap                                                                      

- Det var ofta brist på tydliga mål (9) 

 

Har du något konkret exempel på problem som uppkom under produktionen som du tror 

kunde undvikts med ett bättre ledarskap? 

-  Otydlig målsättning, ledarna skulle upprättat tydligare mål  vid produktionsstart   

- Vanligt förekommande var att tidplanen var orealistisk. Vid revideringar senarelagdes 

aktiviteter vilket gjorde det svårt att färdigställa projektet till avsatt tid. Ledarna skulle 

upprättat en realistisk tidplan till produktionsstart  

- Ojämn arbetsbörda för yrkesarbetarna, bättre resursplanering av ledarna hade behövts 

- Vid vissa av projekten var det undermåligt med tjänstemän (9) 

Vilken frihet har yrkesarbetarna haft när de arbetat, har de själva haft möjlighet att välja 

hur de ska arbeta, fatta egna beslut etc? 

- Resultatet på denna fråga var väldigt svårtolkad, i vissa av de mindre lönsamma 

projekten hade yrkesarbetarna stor frihet och i vissa hade de en mindre frihet att styra 

sitt eget arbete.   (9) 
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5.1.2 Lönsamma Projekt 
 

Enkäten består av tre delar varav Del 1 och Del 2 är direkt kopplade till undersökta projektet. I 

vardera del besvarades påståenden på en skala 1-5 där 5 är det högsta resultatet. Resultatet 

presenteras dels som ett snittvärde av alla frågor i resp. del, och sådant som överlag varit 

utmärkande i svaren presenteras.  Del 2 består även av några frågor som besvarades med text.   

Del 1  

Denna del av enkäten berör ett antal faktorer gällande hur bra målsättningen har varit i de 

lönsamma projekten. Faktorer som exempelvis uppföljning, tydlighet, framtagandet av mål har 

fått bedömas på en skala där 1 är väldigt dåligt och 5 är väldigt bra. Snittet för del 1 blev 4,1.  

Nedan redovisas  vilka faktorer som ofta var extra bra i målsättningen. 

- Det har funnits tydliga mål i projektet 

- Det har skett löpande uppföljning av målen 

- Målen var specifika 

- Målen var tidsatta (9) 

Del 2   

Denna del av enkäten berör ett antal faktorer gällande hur bra ledarskapet har varit i de  

lönsamma projekten. Faktorer som exempelvis engagemang, kommunikation, ödmjukhet har 

fått bedömas på en skala där 1 är väldigt dåligt och 5 är väldigt bra. Snittet blev 4,5.  Nedan 

redovisas vilka faktorer som ofta var extra bra i hur ledarskapet har bedrivits. 

- Ledaren har levt upp till Skanskas värderingar 

- Ledaren har bland medarbetarna skapat engagemang och tillit 

- Tjänstemännen har överlag varit engagerade, målmedvetna och kreativa (9) 

 

Figur 6.2 Grafisk beskrivning av resultatet från enkätundersökningen, lönsamma projekt 
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Del 2, Frågor besvarade med text 

Beskriv ledarskapet på projektet 

- Ledarskapet beskrevs överlag som öppet, med ärliga och engagerade ledare. Många av 

de bra ledaregenskaper som kännetecknar ett bra demokratiskt ledarskap var absolut 

vanligast förekommande i de lönsamma projekten. (9) 

Har du något konkret exempel på problem som uppkom under produktionen som du tror 

kunde undvikts med ett bättre ledarskap? 

- Även i de lönsamma projekten hände det att tidplanen reviderades väldigt många 

gånger under produktionen. Revideringen handlade om att senarelägga aktiviteter, 

vilket ökade stressen på arbetsplatsen. Ledarna skulle upprättat en realistisk tidplan till 

produktionsstart. 

- Även i de lönsamma projekten förekom brister i kommunikationen och informationen, 

dock främst internt. 

- Brist på "Vi-känsla"   (9) 

Vilken frihet har yrkesarbetarna haft när de arbetat, har de själva haft möjlighet att välja 

hur de ska arbeta, fatta egna beslut etc.? 

- Liksom vid de icke lönsamma projekten har yrkesarbetarnas frihet att välja hur de ska 

arbeta skiljt sig från projekten, det har också betydelse vilket moment i projektet som 

skall utföras. Tolkningen som gjordes av alla svar är att yrkesarbetarna överlag har 

givits en större frihet att styra sitt arbete än i de mindre lönsamma projekten.   (9) 
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5.1.3 Ledarskap 
 

Detta är del 3 i enkäten, delen som är en fristående del besvarades utifrån vad 

produktionscheferna tror.  Först besvarades ett antal påståenden på en skala 1-5 där 5 är det 

högsta resultatet. Resultatet presenteras som ett snittvärde av alla frågor. Därefter följer några 

frågor som besvarades med text.   

Del 3 

Följande  5 påståenden besvarades utifrån vad produktionscheferna tror. De har bedömt vad de 

tror om påståendena på en skala 1-5, där 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. Snittet  

blev 4,8. 

Bra ledarskap ger ökad lönsamhet  

Det går att minska kostnader genom att förbättra ledarskapet 

Det är möjligt att minska produktionstiden genom att förbättra ledarskapet 

Bra ledarskap får mig att jobba effektivare 

Bra ledarskap motiverar mig till att utföra ett bättre jobb 

 

 

 

Del  
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Figur 6.3 Grafisk beskrivning av resultatet från enkätundersökningen, ledarskap 
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3, Frågor besvarade med text 

Vilka egenskaper tycker du är de viktigaste hos en ledare?  

- Lyhörd  

- Kunnig  

- Ärlig 

- Förmåga att fatta beslut 

- Engagerad  

- Skapa team känsla  

- Lyssnande  

- Prestigelös  

- Kunnig 

- Förmågan att delegera 

- Positiv  

- Förtroendeingivande (9) 

Vad tycker du är ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? 

- Ett synligt ledarskap. 

- Forma en grupp som arbetar bra tillsammans  

- Entusiasmera medarbetare 

- Skapa lagkänsla 

- Sätta tydliga, accepterade realistiska, tidsatta  mål med löpande uppföljning. 

- Bedriva god kommunikation med Kund, kollegor och  UE 

- Delge tydliga och relevant information (9) 

 

  



     

     

 

 

 

 30 (43) 

 

5.2 Resultat intervjuer  
 

Nedan presenteras resultatet från frågor ställda till handledare och utifrån bifogat 

intervjuunderlag. Resultatet baseras på de svar som gavs på de frågor som ställdes rent allmänt 

om ledarskap och ledaregenskaper samt på en del följdfrågor som dök upp. En 

sammanställning av de svar som gavs på frågor i underlaget som berör ett specifikt lönsamt 

eller icke lönsamt projekt redovisas och analyseras senare i rapportens analysdel.  Se bilaga 2 

för intervjuunderlag.         

Hur bör en ledare hantera Stress? 

- Försöka att hålla stressen inom sig så att det inte smittar av sig alltför mycket på 

yrkesarbetare 

- Låt inte  irritation gå ut över yrkesarbetare 

- Försök att inte låta stress påverka ledarskapet (9) 

Hur  skall ledaren agera vid förväntad dålig lönsamhet projektet? 

- Ofta lönar det sig inte att jaga billigare resurser. Att i efterhand försöka dra ned 

kostnader på exempelvis material och underentreprenörer gör ofta att utlovad kvalité 

på material och arbete riskerar att inte uppfyllas. Eventuella brister i något utav dessa 

gör ofta att beställaren inte vill betala. 

- Gör ingenting som riskerar att produktionen drar ut på tiden, det absolut viktigaste är 

att försöka hålla den ursprungliga tidplanen 

- Fokusera istället på att minimera skadorna och acceptera situationen som den är 

- Viktigt är också att trots ett intensivt arbete dokumentera de ändringar som görs och på 

så sätt minska risken att inte få betalt för eventuella ÄTA-arbeten (9) 

Hur kan en ledare öka motivation hos Yrkesarbetare? 

- Var ödmjuk och missbruka inte din befogenhet 

- Tillämpa inte härskartekniker 

- Klaga inte på saker som inte är av någon stor betydelse, exempelvis om en 

yrkesarbetare råkar vara några minuter sen för att hen var på toaletten 

- Svälj din stolthet och erkänn om du gör fel 

- Våga använda yrkesarbetarnas kompetens och visa att du uppskattar deras åsikter  

- Det kan löna sig att tillämpa den klassiska “korvgrillningen på arbetsplatsen” för att få 

olika yrkesgrupper att prata med varandra (9) 
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Vilka egenskaper tycker du är de viktigaste hos en ledare? 

- Engagemang, kunnighet och intresserad av olika individer 

- Visa tilltro till medarbetare för att alla skall känna sig uppskattade och synliga 

- Ärlighet 

- Kunnighet 

- Lyhördhet 

- Ansvarsmedveten 

- Entusiasmerande 

- Samarbetsvillig 

- Ekonomisk 

- Målmedvetenhet (9) (10) (11) 

Vad bör en nyutexaminerad ledare tänka på? 

- Var dig själv. Ge dig inte ut för att kunna mer än du kan 

- Var ärlig och uppriktig 

- Var engagerad och nyfiken. Fråga om du inte vet! 

- Om du känner på dig att något är fel ta det på största allvar 

- Om du gör fel – prata med din chef 

- Passa tider. Föregå med gott exempel 

- Skapa ordning o reda på arbetsplatsen (9) 

Vad tycker du är ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? 

- Få projektet levererat efter fastställda förutsättningar tex. tidplaner och ekonomi 

- Vara påläst i handlingarna och veta vad som ingår i utförda inköp. Detta för att kunna 

svara korrekt på frågor som uppkommer 

- Vara arbetsgivarens företrädare 

- Leda arbetet utifrån uppgjorda planer 

- Entusiasmera din omgivning och medarbetare 

- Låt din omgivning känna att de kan lita på dig och det du gör 
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- Du skall tänka på dig själv som mottagare för ditt handlande 

- Du skall hålla vad du lovar 

- Ett synligt ledarskap 

- Forma en grupp som arbetar bra tillsammans  

- Skapa lagkänsla 

- Sätta tydliga, accepterade realistiska, tidsatta  mål med löpande uppföljning 

- Bedriva god kommunikation med Kund, kollegor och  UE 

- Delge tydlig och relevant information (9) (10) (11) 

Vad är det viktigaste för att lyckas ekonomiskt i ett projekt kopplat till ledarskapet? 

- Håll tidplanen! 

- Gör bra inköp 

- Ha ett stort engagemang som smittar av sig till samtliga i projektet 

- Hitta och lösa problem tidigt i projektet dvs. i projekteringen 

- Se till att projektet har en väl fungerande planering 

- Se till att skapa ordning o reda 

- Se till att projektet har en genomarbetad och avstämningsbar aktuell  budget       

- Se till att den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt samt att ÄTA-hanteringen 

fungerar 

- Se till att projektet genomförs mot uppsatta mål (9) (11) (10)  

Påverkar ledarskapet i produktionen  lönsamheten i projektet? 

- Samtliga produktionschefer tror att det föreligger ett samband mellan ledarskapet i 

produktion och lönsamheten i projektet. (9) 
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6 Analys  
 

I denna del förs en diskussion kring resultatet av detta arbete, varje delresultat analyseras och 

kopplas ihop med den teoretiska referensramen. Analysen har delats upp i tre delar där 

enkäter, intervjuer och frågeställningen diskuteras. 

 

6.1Analys enkäter 

 

 

Figur 7.1 Grafisk jämförelse av resultatet från enkätundersökningen 

Vid en jämförelse av resultatet mellan mindre lönsamma och lönsamma projekt kan en 

skillnad konstateras i både målsättning och ledarskap.  De lönsamma projekten har i 

genomsnitt haft en bättre målsättning och ett bättre ledarskap än de mindre lönsamma 

projekten.  Skillnaden i resultatet är anmärkningsvärd, då det är samma produktionschefer som 

drivit de mindre lönsamma projekten likväl som de lönsamma.  Skillnaden i ledarskapet kan 

bero på följande, produktionschef har haft olika tjänstemän under sig, produktionschefens 

erfarenhet av ledarskap, val av ledarstil på det specifika projektet,  ledaren har redan från 

projektstart haft vetskap om att marginalerna varit höga eller låga och påverkats i sitt 

ledarskap av vetskapen, ledaren har under produktionens gång blivit påverkad i sitt ledarskap 

av ekonomiska prognoser, ledarskapet kan har påverkats av stress. Det kan följaktligen vara så 

att i  projekten som blivit lönsamma har det varit förutsättningar som underlättat för ledaren att 

bedriva ett bra ledarskap, som exempelvis tydliga handlingar som gjort att ledaren kunnat 

delegera ansvar och på så sätt erhållit självgående team.  
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Trots att det nu har radats upp ett antal faktorer som kan ha gjort det lättare eller svårare för 

ledaren att bedriva ett bra ledarskap, är många av dessa faktorer något som ledaren trots 

motgångar kan påverka. Faktum kvarstår att resultatet av den undersökning som gjorts påvisar 

att ledarskapet överlag varit bättre i de lönsamma projekten.  

I slutet av del 2 i enkäten finns påståendet ” Ledarskapet har som helhet varit mycket bra” 

även det påståendet har fått bedömas av produktionschefen på en skala på 1 till 5 utifrån hur 

väl det stämmer på projektet. Resultatet av detta styrker att produktionschefernas 

helhetsuppfattning av ledarskapet stämt väldigt bra överens med den statistiska bedömningen 

från enkäterna. Se diagrammet nedan för en grafisk jämförelse. 

Samtliga produktionschefer tror på sambanden, bra ledarskap ger ökad lönsamhet, det går att 

minska kostnader genom att förbättra ledarskapet, det är möjligt att minska produktionstiden 

genom att förbättra ledarskapet, bra ledarskap får mig att jobba effektivare, bra ledarskap 

motiverar mig till att utföra ett bättre jobb. Mot den grunden borde varje produktionschef 

fokusera och satsa på ett så bra ledarskap som möjligt i varje projekt, eftersom 

produktionscheferna strävar efter att åstadkomma  så lönsamma projekt som möjligt. Kopplat 

till resultatet i enkätundersökningens del 3 som styrker att alla inblandade tror att ett bra 

ledarskap genererar lönsammare projekt, kan fastställas att det trots detta ändå inte har 

bedrivits ett exceptionellt bra ledarskap i alla projekten.  Det kan med andra ord enligt vår 

undersökning konstateras att om ledarskapet bedrivits bättre under produktion hade också 

lönsamheten överlag blivit bättre. Det är tydligt att människor inte alltid lever som de lär. Mot 

bakgrund av detta kan konstateras att det finns utrymme att öka lönsamheten ytterligare genom 

det enkla medel att tillämpa bättre ledarskap.   
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6.2 Analys intervjuer 
 

I denna del redovisas en sammanställning, samt en diskussion av de gemensamma faktorer 

som kunde kartläggas för de lönsamma och de icke lönsamma projekten. Positiva 

ledaregenskaper, hur en ledare bör agera lyfts fram och analyseras.                      

6.2.1 Mindre lönsamma projekt 
 

Gemensamt för i princip alla mindre lönsamma var att de hade en pressad tidplan som var svår 

att hålla och det kan mycket väl ha varit därför som ledarskapets kvalité blev lidande. 

Beställaren hade ofta innan produktionsstart som önskemål att projektet skulle gå fortare än 

det först var tänkt varpå produktionstiden emellanåt prutades ned. Den i särklass viktigaste 

faktorn för att få fullt betalt för entreprenaden och ÄTA-arbetena  visade sig vara att just 

färdigställa projektet inom angivna tidsramar. En annan gemensam faktor för just mindre 

lönsamma projekt är bristande bygghandlingar. Bristfälliga bygghandlingar skapar lätt 

irritation och stress bland både tjänstemän och yrkesarbetare och kan vara en starkt bidragande 

orsak till att tidplanen blir svår att hålla. 

Att det finns en kommunikation och att varje part delar med sig av väsentlig information är 

också av stor innebörd. Dialogen mellan tjänstemän och yrkesarbetare är otroligt viktigt men 

också att ledande tjänstemän är tydliga till beställaren om vilken kvalité på material och arbete 

som ingår i anbudet. Det är vanligt med missuppfattningar mellan beställaren och 

entreprenören gällande detta och det kan beskrivas med den klassiska metaforen "Beställaren 

tror att han har köpt en Rolls Royce men han har betalat för en Folkvagn". Om beställaren då 

har en orealistisk uppfattning om detta kan det göra det svårare att få betalt för utfört arbete.   

Viktigt att tänka på är att även om ett exceptionellt bra ledarskap bedrivs i produktionen är det 

ingen garanti att projekten går med vinst. En del projekt är utdömda från början och då kan det 

vara en lika stor bedrift att rädda upp ett förlustprojekt som att bedriva ett projekt med bra 

lönsamhet.                        
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6.2.2 Mycket lönsamma projekt 
 

I de lönsamma projekten har ledarskapet överlag varit bra med ledare som varit öppna, ärliga 

och engagerade. Överlag tillämpades en demokratisk ledarstil. En annan förutsättning som 

uppdagades var att i det från projektets början bör sättas tydliga och rimliga mål. Att de 

tjänstemän som räknar på de kostnader och intäkter som anbudet baseras på är realistiska och 

noggranna är också en viktig parameter om det är en fastprisentreprenad. Är kostnaderna inte 

realistiska på grund av en felräkning i anbudet eller att priset har prutats ned, kan det vara en 

stort bidragande faktor till att lönsamheten redan från början förutspås bli dålig. Det kan då bli 

ett förlustprojekt trots att ledarskapet bedrivs exceptionellt bra.  

Enligt produktionscheferna blir ett strukturerat och bra projekt ofta lönsamt. Dock har det även 

tagits upp  exempel där det gått väldigt bra ekonomiskt trots ett ostrukturerat och stökigt 

projekt. Faktum kvarstår att de berörda projekten ändå  färdigställts i tid. Trots att det var 

ostrukturerat och stökigt gick det inte ut över kvalitén, men kunden fick betala mer än vad som 

egentligen var nödvändigt eftersom betalningsmetoden var löpanderäkning. Ofta stämmer det 

dock att “ Är det ordning och reda på arbetsplatsen är det ordning och reda på kontoret” och 

det genererar med största sannolikhet lönsamma projekt.     
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6.2.3 Övriga iakttagelser och erfarenheter  
 

En intressant iakttagelse som togs upp var hur avgörande det är för ett projekt att alla 

inblandade ser det gemensamma målet. Då tjänstemän i ett tjänstemannateam ser projektet 

endast utifrån sitt perspektiv och ansvarsområde blir slutresultatet ofta lidande. Konflikter 

skapas lätt och det riskeras bli ett revirtänkande mellan tjänstemännen. yrkesarbetarna kan 

exempelvis få information om att utföra en uppgift för att sedan bli tillrättavisade av en annan 

tjänsteman som stoppar det pågående arbetet och ger dem nya direktiv. Tydligt blir då för alla 

inblandade att det finns konflikter och en trångsynthet inom tjänstemannateamet. Hur det 

påverkar yrkesarbetare att veta att det finns brister i hur projektet leds kan variera, men mycket 

tyder på att det överlag sänker arbetsmoralen. FIRO-teorin beskriver hur en ny grupp 

människor agerar vid samarbete från början till slut och vilka olika faser som gruppen går 

igenom, tyder på att de vid det ovan beskrivna scenariot inte befinner sig i 

"Samhörighetsfasen". Detta tyder istället på att det fortfarande finns en tvekan om utsedda 

ledares befogenhet och att rollindelningen fortfarande håller på att etableras. Att se av detta är 

att produktionschefernas åsikt styrks av de teorier som har 

presenterats.                                             

En intressant erfarenhet som togs upp var hur hög kompetens hos en tjänsteman inte alltid 

behöver vara till projektets fördel, detta är som sagt baserat på åsikter och erfarenheter och 

inte på ren fakta men det har lagts fram exempel på hur tjänstemän med en expertkunskap 

inom ett område kan ha svårare att delegera ansvar samt dela med sig av sin kunskap till 

andra. En person som är väldigt duktig på ett område  kan tendera att ha svårare att erkänna 

om denne gör fel. Att som tjänsteman ha väldigt höga kunskaper inom ett område kan ju 

självklart också vara fördelaktigt för ett projekt, det gäller att tillämpa denna kompetens med 

utgångspunkt att fortfarande se det gemensamma målet och projektet som helhet. Här är det 

lätt att se ett samband mellan det som tidigare skrevs om hur ett tjänstemannateam som är 

oense och visar det för projektets yrkesarbetare. Har du som tjänsteman väldigt mycket 

kunskaper om dit ansvarsområde bör du tillämpa dina kunskaper på så sätt att projektets alla 

parter fortfarande känner att de befinner sig i "Samhörighetsfasen" enligt FIRO modellen.                                                                               

En intressant erfarenhet som delades var vanliga brister hos oerfarna ledare. Det lyftes fram 

hur viktigt det är som oerfaren ledare att kunna känna skillnad på att vara demokratisk och på 

att vara alltför snäll. Till följd av detta riskeras att bli överkörd och utnyttjad av resterande 

inblandade i projektet. Det är viktigt att kunna och våga säga ifrån som ledare om exempelvis 

säkerheten inte uppföljs, om kraven på dig är orealistiska. Finns det oklarheter i 

bygghandlingarna måste en bra ledare våga sätta stopp och invänta svar om det krävs. Låtsas 

inte att du förstår eller kan mer än vad du egentligen kan. Det är inte ett tecken på svaghet att 

fråga om hjälp. 
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6.3 Analys frågeställning  
 

Det huvudsakliga målet med detta examensarbete var att skapa förståelse samt fördjupa sig i 

det verkliga sambandet mellan ledarskap och lönsamhet inom byggproduktionen. Ledarskap 

handlar väldigt mycket om psykologi och till det skall läggas att alla människor är olika, har 

olika erfarenhet, bakgrund, resonerar och värdesätter olika saker. Om det på pappret ser ut som 

två identiska projekt så kan det ena projektet ha hög tillgång på kompetenta och bra 

yrkesarbetare men att ledningen fungerar mindre bra,  medan det andra projektet kan ha det 

omvända förutsättningarna. Det blir därför svårt att ta fram statiskt säkerställt statistik på hur 

mycket en ledare faktiskt kan påverka lönsamheten i projektet genom ledarskapet. Resultatet 

av undersökningen påvisar dock ett samband mellan ledarskap och lönsamhet. Bättre 

ledarskap tenderar överlag att generera lönsammare projekt. Motiverade och engagerade 

yrkesarbetare ter sig effektivare än icke engagerade och motiverade arbetare. Mot den 

bakgrunden bör engagerade och motiverade yrkesarbetare kunna erhålla en högre produktivitet 

och därmed påverka lönsamheten positivt. Resultatet styrks också av den teoretiska 

faktainsamlingen. Enligt Maslow behöver individen befinna sig i självförverkligandet för att 

kunna bidra utifrån sin fulla potential.   Vad gäller gruppens fulla potential uppnås den först då 

gruppen befinner sig i samhörighetsfasen enligt FIRO. Det är ledarens uppgift att hjälpa 

individen och gruppen att uppnå sin fulla potential, vilket bara kan uppnås med bra ledarskap. 

Lyckas ledaren med  uppgiften erhålls ett effektivare arbetslag och därmed minimeras 

arbetskostnaderna i projektet. Av detta skäl anses ledarskapet vara kopplat till lönsamheten, 

följden blir att ett bra ledarskap är till fördel för projektets lönsamhet.   

På frågan vilken ledarstil som är lämpligast att använda i ett byggprojekt skiljer sig teorin lite 

från praktiken. Enligt den teoretiska referensramen kan konstateras  att ingen ledarstil är bättre 

än någon annan. En bra ledare måste kunna behärska alla ledarstilar och kunna använda dem 

vid rätt tillfälle, beroende på situation och medarbetarens utvecklingsnivå i den specifika 

uppgiften. Granskas resultatet av insamlad data kan det emellertid fastställas att det 

återkommer många egenskaper som passar väl in på den demokratiske ledaren, vilket tyder på 

att den demokratiske ledarstilen är den som bör användas mest överlag.   

Utifrån resultatet kan det fastställas att ledarskapet i extraordinärt bra projekt med hög vinst   

har haft en tydlig och rimlig målsättning. I de flesta av de bra projekten tillämpades många av 

de egenskaper som passar in på den demokratiske ledaren. Viktigt överlag för att minimera 

risken att något inte går som planerat är att alla inom projektet kommunicerar med varandra 

och delar med sig av väsentlig information. Det visade sig alltså att projekt med en bra 

kommunikation ofta var mer lönsamma.                                              

För att en ledare ska kunna påverka en grupp så att de blir ett självgående team måste 

framförallt gruppdynamiken fungera bra enligt FIRO-modellen. Det är som tidigare nämnt 

långt ifrån alla grupper som uppnår den så kallade "Samhörighetsfasen", ledaren bör dock 

sträva efter att lyckas med detta. För att gruppen skall kunna vara ett självgående team krävs 

också att ledaren delegerar ansvar och uppgifter. Detta uppnås antingen genom att använda sig 

av en delegerande ledarstil alternativt tillämpa Agilt ledarskap.  
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Viktigt som ledare är att vara tydlig med att det yttersta ansvaret ligger hos ledaren och att hen 

inte missbrukar ledarstilen och delegerar för mycket ansvar till andra personer. Enligt teorin 

om delegerande ledarskap kan ett missbruk av delegerande ledarstil leda till minskat 

engagemang och en sänkt arbetsmoral hos de som leds. Det är alltså viktigt att trots en 

delegerande ledarstil fortfarande bidra med ett synligt ledarskap.   

Ett av målen med detta arbete är att få fram kunskap om hur motivationen kan ökas hos 

yrkesarbetare. Enligt Maslow är en förutsättning för att kunna påverka motivationen att 

individen har sina baskrav uppfyllda. Har inte medarbetaren sina baskrav uppfyllda behöver 

ledaren först och främst hjälpa medarbetaren att uppfylla dessa. När ledaren har de 

förutsättningar som krävs för att kunna motivera medarbetaren krävs att gruppdynamiken 

fungerar bra. Viktigt att ta ställning till är att individer är olika och motiveras på olika sätt. 

Därför bör ledaren enligt Blanchard & Herseys teori  tillämpa ett situationsanpassat ledarskap. 

Även produktionscheferna har fått dela med sig av sin kunskap om hur de tror att motivationen 

och arbetsmoralen kan ökas hos yrkesarbetarna. De ansåg att härskartekniker och onödig kritik 

bör undvikas, att visa uppskattning och öppet stå för sina misstag anses vara en viktig del i att 

öka motivationen hos yrkesarbetare.  De tryckte också på vikten av att våga nyttja 

yrkesarbetarnas kompetens.  

Ledaregenskaperna som anses viktiga för att lyckas uppnå ett bra ledarskap var väldigt många, 

en bra ledare beskrivs bland annat som engagerad, kunnig, lyssnande och intresserad av sina 

medarbetare. Som helhet ges intrycket att bra ledaregenskaper mer eller mindre är kopplat till 

den sociala kompetensen hos ledaren. Finns en förståelse för andra människor, en lyhördhet 

och en fallenhet att kunna uttrycka sig tydligt och på rätt sätt till sina medarbetare genererar 

det bäst resultat. Med en hög social kompetens menas då inte endast att ledaren är bra på att 

prata utan att ledaren även kan känna av eventuella konflikter och om det finns en brist på 

engagemang. Viktigt är också att kunna känna av att det finns tillräckligt med information och 

att det är en bra kommunikation sinsemellan alla yrkesgrupper.                                    

En ledare har flera viktiga uppgifter i ett byggprojekt, som helhet har det kunnat fastställas att 

det absolut viktigaste är att genomföra projektet enligt vad som är bestämt, se till att tidplanen 

efterföljs, att projektet håller budgeten. Den absolut viktigaste uppgiften anses vara att  

leverera ett resultat i projektet som är tillfredställande för byggföretaget.  
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7 Slutsats  
 

Baserat på resultatet och det som diskuterades i analysdelen redovisas här de slutsatser som 

kan dras utifrån ursprunglig målformulering. 

Det huvudsakliga målet med detta examensarbete är att förstå och fördjupa oss i det 

verkliga sambandet mellan ledarskap och lönsamhet i produktion 

Enligt vår undersökning är ledarskapet  kopplat till lönsamheten, ett bra ledarskap är alltså till 

fördel för projektets lönsamhet.    

Finns det egenskaper hos en ledare som är viktigare än andra egenskaper när det 

handlar om att effektivisera och därmed påverka lönsamheten? 

Ja det finns egenskaper som anses vara viktigare än andra. Korts sagt är att ledaren 

rekommenderas vara lyhörd, bedriva ett synligt ledarskap, besitta en välutvecklad social 

kompetens.  

Vilken ledarstil är lämpligast att använda i ett byggprojekt? 

Utifrån vår analys är den demokratiske ledarstilen den som anses lämpligast att använd i ett 

byggprojekt. Att tilläga är att en bra ledare besitter kompetens att använda flera olika 

ledarstilar vid rätt tillfällen. 

Hur har ledarskapet bedrivits i extraordinärt bra projekt med hög vinst? 

Enligt resultatet har det varit tydligt att det från början har etablerats tydliga och rimliga mål i 

de lönsamma projekten. Det visade sig också att projekt med en bra kommunikation ofta var 

mer lönsamma.       

Vilka gemensamma ledaregenskaper återfinns på extraordinärt bra projekt med hög 

vinst? 

Ledaren har levt upp till Skanskas värderingar, överlag varit engagerade, målmedvetna och 

kreativa. Ledaren har hos sina medarbetare skapat engagemang och tillit. 

Hur kan en ledare påverka en grupp till att utvecklas till ett självgående team? 

Ledaren måste först och främst se till att gruppdynamiken fungerar bra, därefter tillämpa en 

delegerande ledarstil alternativ Agilt ledarskap.  

Vad anses vara ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? 

Den absolut viktigaste uppgiften anses vara att  leverera ett resultat i projektet som är 

tillfredställande för byggföretaget.   
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8 Rekommendationer  
 

Baserat på resultatet av detta arbete följer nedan ett antal rekommendationer till Skanska för 

att optimera ledarskapet i produktion. 

En överskådlig introduktion för nyanställda  

För att ge de nyanställda då främst de nyexaminerade studenterna en ökad förståelse och 

inblick för olika yrkesgruppers vardag på arbetsplatsen tycker vi det är lämpligt att den 

nyanställde får prova på olika typer av arbetsuppgifter under en begränsad tid. Att som tex. 

arbetsledare ha  grundläggande kunskaper från yrkesarbetarnas vardagliga arbete gör det 

lättare för ledaren att avgöra vilka krav som kan ställas, om det exempelvis är rimligt att 

färdigställa ett arbetsmoment på en viss tid.  Vi är dessutom övertygade om att en ledare med 

stor förståelse för andras arbetsuppgifter lättare kan anpassa sitt ledarskap efter situationen.  

Mentorskap 

I detta examensarbete har det gjorts intervjuer som för oss har varit väldigt intressant och 

främst lärorikt inför det kommande arbetslivet. Vi rekommenderar därför  att äldre 

medarbetare genom mentorskap delar sin erfarenhet och kunskap till nya oerfarna 

medarbetare. Vi tror att mentorskapet kan bidra till en snabbare och bättre utveckling hos den 

nya oerfarna medarbetaren. 

Ledarskapsutbildningar för oerfarna ledare.   

Vi vill också belysa vikten av att nyblivna ledare får en teoretisk grundläggande utbildning 

inom ledarskap, detta för att veta hur ledarskapet kan bedrivas. 

Förbättra Teamkänslan 

En bra Teamkänsla   är en förutsättning för att skapa en bra gruppdynamik som i sin tur 

generar ett effektivare arbete. Vi rekommenderar  teambuilding  mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. 
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Del 1 

Del 1 handlar om målsättningen i projektet. 

(Nedan följer ett antal påståenden, hur väl instämmer du på dessa påståenden 

på en skala från 1-5, där 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. Vänligen 

ringa ett svarsalternativ på varje fråga) 

”Det har funnits tydliga mål i projektet”    
         
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5)  
“Yrkesarbetarna har varit med vid framtagandet av målen”    
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
“Alla berörda har känt till målen”      
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
“Yrkesarbetarna har kunnat påverka arbetsmetoden för att uppnå målen”  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
”Det har skett löpande uppföljning av målen     
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
“Målen var specifika”       
  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
”Målen var mätbara”      
  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Målen var accepterade”     
  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
”Målen var realistiska”       
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Målen var tidsatta”      
  
     (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 



     

     

 

 

 

 

Del 2 

 

Del 2 handlar om hur ledarskapet har bedrivits i projektet.                 

(Nedan följer ett antal påståenden, hur väl instämmer du på dessa påståenden 

på en skala från 1-5, där 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. vänligen 

ringa in ett svarsalternativ på varje fråga) 

 ”Ledarna har levt upp till Skanskas värderingar vad gäller…”  
- Säkerhet      

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

- Miljö       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

- Etik       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

- respekt för individen     

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

”Ledarna har trott på sina medarbetare och låtit dessa utvecklas utifrån sina 
förmågor”?       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

  

”Ledarna har bland medarbetarna skapat” 

- Engagemang      

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

- Tillit       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

- Tillhörighet       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

   

”Ledarna har tagit del av yrkesarbetarnas kunskap inom produktion”  
       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
       
    

”Jag tycker att team-indelningen av yrkesarbetarna var gjord på ett sätt så att 
personerna i teamet kompletterar varandra”    
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5)  

”Planeringen i projektet har varit mycket bra”  

       
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 



     

     

 

 

 

 

 
”Engagemanget hos yrkesarbetarna har varit mycket bra”   
       
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Kommunikationen i projektet har varit mycket bra”   
       

    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

”Säkerheten på arbetsplatsen har varit mycket bra”   
       
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
”Logistiken på arbetsplatsen har varit mycket bra” 
       
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Städningen på arbetsplatsen har varit mycket bra”  
       
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Det har varit ordning och reda på arbetsplatsen” 

   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Tjänstemännen har överlag varit” 

 

Rättvisa?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Ärliga?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

Kunniga?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Erfarna?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5)      

 

Lyhörda?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Ödmjuka?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5)  

 

Ansvarsmedvetna?  (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Engagerade?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

Målmedvetna?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Samarbetsvilliga?  (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

Demokratiska?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Auktoritära?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

Kreativa?   (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

Nyttjat yrkesarbetarnas kunskap? (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

Visat god planeringsförmåga? (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

 



     

     

 

 

 

 

”Ledarskapet som helhet har varit mycket bra” 
(1)      (2)        (3)         (4)          (5) 

 

”Kvalitén på det utförda arbetet uppfyllde det som kunden betalde för” 
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
”Kunden blev nöjd med kvalitén på det utförda arbetet”  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
 
Beskriv ledarskapet med 5 ord;  
 

 

 

 

Har du något konkret exempel på problem som uppkom under produktionen som du 
tror kunde ha undvikits med ett bättre ledarskap? 

 

 

 

 

 

Vilken frihet har yrkesarbetarna haft när de arbetat, har de haft de själva haft 
möjlighet att välja hur de ska arbeta, fatta egna beslut etc? 

 

 

 

 

 

  
 



     

     

 

 

 

 

Del 3 

Del 3 handlar om vad du tror är möjligt med ett bra ledarskap 

(Nedan följer ett antal påståenden, hur väl instämmer du på dessa påståenden på en skala från 1-5, där 
1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. Vänligen ringa ett svarsalternativ på varje fråga) 
“Bra ledarskap ger ökad lönsamhet”    
  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
“Det går att minska kostnader genom att förbättra ledarskapet”    
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
“Det är möjligt att minska produktionstiden genom att förbättra ledarskapet”  
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
“Bra ledarskap får mig att jobba effektivare”     
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
  
“Bra ledarskap motiverar mig till att utföra ett bättre jobb”    
        
    (1)      (2)        (3)         (4)          (5) 
 
Vilka egenskaper tycker du är de viktigaste hos en ledare? (max 5 stödord) 
 
 
 
 
 
Vad tycker du är ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? (max 3 ord) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tack för ditt bidrag 
Andreas 

Christoffer 
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Berätta om ditt minst lönsamma projekt… 

- Vad var det som gjorde att projektet inte blev lönsamt  

- Vid vilken tidpunkt förstod du att projektet inte gick bra ekonomiskt  

- Hur påverkades du som ledare då 

- Agerade du annorlunda mot vad du brukar göra som ledare  

- Hur försökte du vända resultatet under produktionen 

- Vad hade du gjort annorlunda idag 

- Hur ska man inte agera i en sådan situation  

 

Berätta om ditt mest lönsamma projekt… 

- Vad var det som gjorde att det blev så lönsamt  

- Vid vilken tidpunkt förstod du att projektet gick bra ekonomiskt  

- Hur påverkades du som ledare då 

- Agerade du annorlunda mot vad du brukar göra som ledare  

 

Berätta allmänt om ledarskap… 

- Hur bör en ledare hantera Stress? 

- Hur  skall ledaren agera vid förväntad dålig lönsamhet projektet? 

- Hur kan en ledare öka motivation hos Yrkesarbetare? 

- Vilka egenskaper tycker du är de viktigaste hos en ledare? 

- Vad bör en nyutexaminerad ledare tänka på? 

- Vad tycker du är ledarens viktigaste uppgift på arbetsplatsen? 

- Vad är det viktigaste för att lyckas ekonomiskt i ett projekt kopplat till ledarskapet? 

- Påverkar ledarskapet i produktionen  lönsamheten i projektet? 

 
 

  
 
 
 
 
 

Tack för att du ville dela med dig av dina erfarenheter 


