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Abstract 

 

Abstract 

Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for 
new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction 
industry must become more efficient. According to several researchers, better 
leadership can be a part of accomplishing this. Discussions regarding leadership are 
mostly from the leaders’ perspective and usually the decisions about what kind of 
leadership is needed is made by the leaders themselves. Not very often do the 
followers get a chance to share their thoughts on what they need to become more 
efficient. Earlier research shows a correlation between motivation and efficiency. 
Therefore, this study attempt to find out what motivates construction workers. 

This study intended to examine what type of leadership construction workers think 
they need to become more efficient. The study’s aim was to contribute knowledge 
about how leadership can increase the efficiency on the construction site. 

Method: Two methods for data collection were used. A literary review based on 
effective leadership and interviews with construction workers about their thoughts on 
what type of leadership would increase their motivation and efficiency. 

Findings: This study has, by answering the research questions, contributed 
knowledge about how leadership can increase the efficiency on the construction site. 
The construction workers are of the opinion that their leaders have a big impact on 
their efficiency. The leaders’ knowledge and experience of the production phase as 
well as their ability to communicate and plan ahead were all seen as factor that affect 
their efficiency.  

The literary review for this study found 23 effective leadership traits. According to the 
construction workers the leadership skills that contribute the most to their motivation 
and efficiency are humility, relationship-management, and self-awareness. 

Connecting the construction workers responses to the efficient leadership theories 
showed that the most relevant theories for increasing the workers motivation and 
efficiency are Transformational and Servant Theory. The theory of Servant is the most 
relevant since it focuses on the followers. 

Implications: To increase the efficiency one must focus on the people in the industry. 
By changing the leadership based on the construction workers' opinions their 
efficiency can be increased. Therefore, it is recommended that leaders on the 
construction site work with the leadership theories Transformational and Servant and 
that they develop the effective leadership traits, especially the traits the construction 
workers find most important. 

Limitations: This study was limited to the leadership from the site supervisor to the 
construction workers. The focus was on what type of leadership the construction 
workers wanted to become more motivated and efficient. Furthermore, the study was 
limited to four leadership theories and effective leadership traits. 

Keywords: Efficiency, motivation, effective leadership traits, Contingency Theory, 
Transformational Theory, Transactional Theory, and Servant Theory.
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Sammanfattning 

Syfte: Sveriges befolkning växer stadigt vilket medför en ökad efterfrågan på nya 
bostäder och ny infrastruktur. För att tillgodose denna ökade efterfrågan behöver 
byggbranschen bli effektivare. Enligt flera forskare kan effektiviteten delvis ökas 
genom bättre ledarskap. Diskussioner om ledarskap utgår nästan enbart från ledarnas 
perspektiv och det är vanligt att ledarna bestämmer vilken typ av ledare som behövs. 
Det är sällan följarna får chansen att framföra åsikter sina om vad de behöver för att 
bli mer effektiva. Tidigare forskning har också visat att det finns ett samband mellan 
motivation och effektivitet. Därför undersöktes även vad som motiverar 
yrkesarbetarna.  

Denna undersökning avsåg att ta reda på vad yrkesarbetarna anser sig behöva för 
ledarskap för att bli mer motiverade och effektivare. Målet med undersökningen var 
att bidra med kunskap kring hur ledarskap kan öka effektiviteten i byggproduktionen.  

Metod: I undersökningen användes två metoder för datainsamling. En litteraturstudie 
med utgångspunkt i effektivt ledarskap samt intervjuer med yrkesarbetare om deras 
syn på vilket ledarskap som skulle öka deras motivation och effektivitet. 

Resultat: Genom att svara på frågeställningarna har undersökningen bidragit med 
kunskap kring hur ledarskap kan öka effektiviteten i byggproduktionen. 
Yrkesarbetarna anser att produktionsledaren har stor inverkan på deras effektiviteten. 
Det som påverkar är produktionsledarens kunskap och erfarenhet om produktionen 
samt deras förmåga att kommunicera och planera arbetet.  

Under litteraturstudien påträffades 23 effektiva ledaregenskaper. Enligt 
yrkesarbetarna är det egenskaperna ödmjukhet, relationshantering och självkännedom 
som bidrar mest till att öka deras motivation och effektivitet.  

Genom att koppla yrkesarbetarnas svar till de effektiva ledarskapsteorierna har det 
visat sig att Transformational och Servant Theory är de mest relevanta teorierna för att 
öka yrkesarbetarnas motivation och effektivitet. Eftersom Servant Theory fokuserar 
på följarna anses den mest relevant. 

Konsekvenser: För ökad effektivitet ska fokus läggas på de människor som 
branschen består av. Genom att anpassa ledarskapet efter yrkesarbetarnas åsikter kan 
deras effektivitet öka. Med anledning av detta rekommenderas det att ledare i 
byggproduktion arbetar med ledarskapsteorierna Transformational och Servant, samt 
att ledaren utvecklar de effektiva ledaregenskaperna, framförallt de egenskaperna som 
yrkesarbetarna efterfrågade.  

Begränsningar: Undersökningen behandlade endast ledarskapet mellan 
produktionsledaren och yrkesarbetarna. Fokus låg på vilket ledarskap yrkesarbetarna 
ville ha för att bli motiverade och effektiva. Vidare begränsningar var att enbart 
undersöka fyra ledarskapsteorier samt de effektiva ledaregenskaperna. 

Nyckelord: Effektivitet, motivation, effektiva ledaregenskaper, Contingency Theory, 
Transformational Theory, Transactional Theory, och Servant Theory. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete skrevs vid Jönköping University på avdelningen 
Byggnadsteknik och belysningsvetenskap inom programmet Byggnadsteknik, 
byggnadsutformning med arkitektur. Kursen omfattade 15 högskolepoäng och 
genomfördes under våren 2018. Arbetet togs fram i samarbete med regionen Hus 
Stockholm Nord på entreprenörföretaget Skanska Sverige AB. 

Detta kapitel omfattar en bakgrund till problemet som undersökts samt en 
problembeskrivning. Därefter introduceras arbetets mål och de frågeställningar som 
besvarats för att uppnå målet. Vidare presenteras arbetets avgränsningar och 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
År 2016 skrev Skanskas vice VD Williamson opinionstexten ”Byggbranschen är 
skrämmande ineffektiv” som behandlar hur branschen ska kunna möta samhällets 
krav de kommande åren Ett exempel på dessa krav är regeringens mål, att det ska 
byggas minst 250 000 nya bostäder innan 2020 (Regeringskansliet, 2017). 
Byggbranschens ineffektivitet är inte unik för Sverige utan räknas som ett av 
branschens största problem med konsekvenser för världens ekonomiska utveckling 
(Naoum, 2015).  

Byggbranschen är, trots den tekniska utvecklingen, väldigt arbetsintensiv. 
Undersökningar visar hur viktigt det är att öka yrkesarbetarnas produktivitet för att 
kunna åtgärda ineffektivitetsproblemet (Yeheyis, Reza, Hewage, Ruwanpura & Sadiq, 
2016). Med anledning av detta bör forskningen inom byggsektorn syfta till att öka 
produktiviteten (Naoum, 2015). 

Enligt Ahzahar, Hashim, Mohamed och Zakaria (2015) är de största orsakerna till 
ineffektivitet under byggproduktionen väntan, onödiga kostnader och 
konstruktionsfel. För att produktionen ska bli effektivare anser Ahzahar et. Al. (2015) 
att det behövs bättre ledarskap. Naoum (2015) kom fram till att den faktor som har 
störst påverkan på produktiviteten i ett byggprojekt är management och ledarskap. 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt Statistiska Centralbyrån (u.å.) förväntas Sveriges befolkning öka med drygt 1 
procent per år. Byggbranschen behöver därför vara redo att hantera det ökande 
behovet av infrastruktur och byggnader, något som kräver ökad effektivitet 
(Williamson, 2016).  

Genom två undersökningar kom Naoum (2015) fram till fyra huvudorsaker som 
påverkar byggbranschens produktivitet. En av dessa var management. Det visade sig 
finnas ett tydligt samband mellan produktivitet och ledarskap (Naoum, 2015). Naoum 
(2015) valde att intervjua platschefer eftersom de har nära kontakt med yrkesarbetarna 
och därmed möjlighet att påverka effektiviteten i produktionen men Naoum pratade 
inte med yrkesarbetarna. Dai, Goodrum och Maloney (2009) säger att det är vanligt 
att undersökningar fokuserar på ledarna och att yrkesarbetarna inte får möjlighet att 
delta i debatten kring produktiviteten. Enligt Alvesson och Blom (2015) är det 
vanligtvis ledningen som bestämmer vilken typ av ledare som behövs, vilket kan 
resultera i att det blir den typen av ledare som de anser behövs och inte den som 
följarna anser sig vara i behov av. 
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En annan av Naoums (2015) huvudorsaker var den sociala faktorn som bland annat 
behandlar motivationen på arbetsplatsen. Det finns en stark koppling mellan en 
yrkesarbetares motivation och produktivitet (Yeheyis, et al., 2016). Att motivera 
följarna är kanske en ledares viktigaste uppgift, eftersom det är en persons motivation 
som omvandlar personens kunskap till ett resultat (Roßnagel, 2017).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att bidra med kunskap om hur effektiviteten i byggproduktionen 
kan ökas genom effektivt ledarskap.  

Undersökningen utgick från följande frågeställningar. 

1. Hur anser yrkesarbetarna att produktionsledaren påverkar deras effektivitet? 
2. Vilka effektiva ledaregenskaper ska produktionsledaren ha för att motivera 

yrkesarbetarna?  
3. Vilken av ledarskapsteorierna är mest relevant för att öka effektiviteten i 

produktionen? 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen begränsades till yrkesarbetarnas tankar kring produktionsledarens 
ledarskap. Intervjuerna genomfördes med åtta av Skanskas yrkesarbetare på ett 
projekt inom Region Hus Stockholm Nord. Ramen för arbetet och Skanskas 
produktionstidsplan gjorde det inte möjligt att undersöka ett större antal individer. 

Vidare var arbetet begränsat till att enbart undersöka ledarskapsteorierna 
Contingency, Transformational, Transactional och Servant. Ledaregenskaperna som 
har undersökts är begränsade till effektiva ledaregenskaper.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 innehåller en bakgrund till problemet samt en mer ingående 
problembeskrivning. Vidare presenteras arbetets mål och frågeställningar följt av en 
avgränsning och denna disposition. 

Kapitel 2 beskriver de undersökningsstrategier som användes under arbetsgången. 
Därefter kopplas frågeställningarna och metoderna för datainsamling samman. Vidare 
beskrivs de valda metoderna för datainsamling och arbetsgången. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring arbetets trovärdighet. 

Kapitel 3 omfattar arbetets teoretiska ramverk. Där presenteras kopplingen mellan 
metoder, frågeställningar och ramverk, samt information kring effektivitet, 
motivation, ledaregenskaper och ledarskapsteorier. 

Kapitel 4 redogör för den empiri som samlades in under arbetsgången. Innehållet är 
en sammanställning av respondenternas svar på intervjufrågorna. 

Kapitel 5 redovisar analysen som gjordes av insamlat material, samt de resultat som 
framkommit. 

Kapitel 6 innehåller en resultatdiskussion och metoddiskussion, samt arbetets 
begränsningar. Det följs av slutsatser och rekommendationer samt förslag på vidare 
forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan beskrivs undersökningsstrategin och kopplingen mellan frågeställningarna och 
valda metoder. Därefter presenteras hur litteratursökning genomförts, samt de metoder 
som användes i undersökningen. Vidare presenteras arbetsgången. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring arbetets trovärdighet med fokus på validitet och reliabilitet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Insamlingen av empirin genomfördes i form av en kvalitativ undersökning bestående 
av intervjuer. En kvalitativ undersökning innebär exempelvis insamling av 
"mjukdata" genom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Davidson & Patel, 
2011). 

Den huvudsakliga undersökningsstrategin var intervjuer med yrkesarbetare inom 
byggbranschen. Enligt Davidson och Patel (2011) passar standardiserade frågor när 
undersökningen syftar till att få fram svar som kan jämföras eller ligga till grund för 
generella slutsatser. Intervjuerna byggde på en hög grad av standardisering och en låg 
grad av strukturering. Vidare genomfördes intervjuerna som semistrukturerade. Detta 
innebär att det fanns ett utrymme för respondenterna att svara inom (Davidson & 
Patel, 2011). Eftersom följdfrågorna anpassades efter situationen ansågs intervjuerna 
ha haft en hög grad av standardisering. 

För att besvara frågeställningarna genomfördes åtta intervjuer. Intervjufrågorna 
baserades på de teorier och vetenskapliga referenser som presenterats i ramverket. 
Under intervjuerna togs anteckningar och samtalen spelades in efter godkännande från 
respondenterna.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Hur anser yrkesarbetarna att produktionsledaren påverkar deras effektivitet? 
Frågeställningen besvarades genom en litteraturstudie om effektivitet och intervjuer 
med yrkesarbetare. Respondenterna svarade på frågor om hur produktionsledaren, 
enligt dem, påverkar deras effektivitet. Frågeställningen är av den natur att 
respondenterna behöver kunna utveckla sina svar och intervjuer är därför en passande 
metod.  

Vilka effektiva ledaregenskaper ska produktionsledaren ha för att motivera 
yrkesarbetarna? Intervjusvaren och en litteraturstudie om effektiva ledaregenskaper 
användes för att besvara denna frågeställning. Yrkesarbetarna fick möjlighet att tala 
om vilka effektiva ledaregenskaper hos en produktionsledare som ökar deras 
motivation och effektivitet. Precis som vid föregående frågeställning söktes åsikter, 
vilket medför att intervjuer var en lämplig metod.  

Vilken av ledarskapsteorierna är mest relevant för att öka effektiviteten i 
produktionen? Även den sista frågeställningen besvarades med hjälp av en analys av 
intervjuerna, samt en litteraturstudie om effektivitet, motivation, effektiva 
ledarskapsegenskaper och ledarskapsteorier. Litteraturstudien användes för att ta reda 
på vilka ledarskapsteorier som är relevanta för att öka effektiviteten i 
byggproduktionen. Ledarskapsteorierna jämfördes med yrkesarbetarnas svar för att få 
fram den teori som mest stämde överens med yrkesarbetarnas tankar kring ledarskap.  
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2.3 Litteraturstudie 
Litteratursökningarna skedde huvudsakligen i Scopus och ScienceDirect. Andra 
databaser som användes var SpringerLink, EmeraldInsight och ProQuest Central. 
Scopus är delvis inriktad mot teknik och EmeraldInsight mot management och 
organisationsutveckling, dessa databaser ansågs ge breda sökningar och en lämplig 
utgångspunkt.  

Vid de tillfällen när antal resultat översteg hundra har en ny sökning gjorts med andra 
ord eller fraser. Några av dessa sökningar finns med i tabellen över litteratursökningen 
men är överstrukna, se bilaga 1, för att illustrera arbetet med att hitta de rätta orden 
och fraserna. Ordet produktivitet gick bättre ihop med ledarskap och produktion än 
effektivitet gjorde, därför har vissa sökningar gjorts på produktivitet. Övriga ord som 
används är motivation och personliga egenskaper. Fanns det en begränsad mängd 
relevanta publikationer skedde sökningen utan årtal. Andra gånger har publiceringsår 
använts för att styra antalet träffar. I de fall sökningarna begränsades efter år var 
intervallet de senaste 5, 10 eller 15 åren. För en fullständig redogörelse av 
litteratursökningen se bilaga 1. 

Sökningarna efter ledarskapsteorier resulterade i ett flertal teorier. Av dessa valdes 
fyra ut för att avgränsa arbetet. De teorier som påträffades var från början av 1900-
talet till början av 2000-talet. De teorier som formulerades under tidigt 1900-talet är i 
dagsläget irrelevanta, medan de från 2000-talet fortfarande inte är helt utvecklade. 
Därför valdes teorier från mitten/slutet av 1900-talet.  

2.4 Valda metoder för datainsamling 
De vetenskapliga metoder som användes vid genomförandet av detta arbete var en 
litteratursökning och intervjuer. 

Vid en litteratursökning hämtas information om ett område från befintliga 
publikationer (Davidson & Patel, 2011). Den senaste forskningen inom ett område 
finns i artiklar, rapporter och konferensskrifter. Böcker ger mer ingående information 
om teorier och modeller (Davidson & Patel, 2011). För att få nödvändig, 
grundläggande, information om de olika ledarskapsteorierna och de effektiva 
ledaregenskaperna användes i första hand böcker. Vetenskapliga artiklar bidrog sedan 
med mer djupgående och aktuell information.  

Insamlingen av empiri genomfördes i form av kvalitativa intervjuer. Enligt Dalen 
(2015) syftar intervjuer till att få fram beskrivningar av människors upplevelser. 
Eftersom frågeställningarna rör yrkesarbetarnas upplevelser, tankar och känslor 
ansågs detta vara en passande metod. Intervjufrågorna utformades utifrån Maslows 
behovsteori om motivation och flera ledarskapsteorier. Teorierna nämndes inte under 
intervjun för att respondenternas svar inte skulle påverkas om de kände till teorierna. 

2.5 Arbetsgång 
Det första målet med litteratursökningen var att samla in information om effektivitet, 
motivation, ledaregenskaper och ledarskapsteorier. Denna kunskap användes sedan 
för att välja ut relevanta ledarskapsteorier och för att formulera intervjufrågor som 
kunde ge svar på frågeställningarna. Under litteratursökningen framkom det att det 
fanns för många effektiva ledaregenskaper för att kunna ta upp alla under intervjun. 
Tolv egenskaper valdes ut för att underlätta för respondenterna att välja de 
ledaregenskaper de tyckte var viktigast. Dessa tolv egenskaper valdes då dem ansågs 
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vara de mest omfattande och övergripande. Vid detta arbete var facklitteratur till stor 
hjälp. 

Intervjuerna genomfördes med yrkesarbetare på en byggarbetsplats i Stockholm, 
Sverige. Dagen innan intervjuerna skickades information om genomförandet och 
målet med intervjuerna till respondenterna. Intervjuerna skedde i form av 
parintervjuer där två yrkesarbetare intervjuades samtidigt. Båda författarna deltog vid 
intervjuerna, en var i huvudsak intervjuare och den andra förde anteckningar. Alla 
intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. 

Efter att intervjuerna transkriberats och blivit godkända av respondenterna 
sammanställdes respondenternas svar i form av matriser. En sammanfattning gjordes 
av respondenternas svar på varje fråga. Dessa analyserades sedan med hjälp av 
ramverket. Litteratursökningen fortsatte att ske löpande under arbetsgången. 

2.6 Trovärdighet 
Innehållsvaliditeten säkerställs genomen logisk analys av innehållet samt en koppling 
mellan det teoretiska ramverket och instrumentet (Davidson & Patel, 2011). För att 
säkerställa innehållsvaliditeten konstruerades instrumentet, det vill säga 
intervjufrågorna, efter en noggrann litteraturstudie. Vid genomförandet av intervjuer 
beror reliabiliteten i hög grad på intervjuarens förmåga att göra en god bedömning av 
de svar som ges (Davidson & Patel, 2011). Reliabiliteten ökar alltså om intervjuaren 
är tränad i att göra dessa bedömningar. Saknar intervjuaren träning kan reliabiliteten 
istället ökas genom att lagra informationen från intervjuerna, till exempel genom 
inspelning, så att bedömningen kan ske vid ett senare tillfälle (Davidson & Patel, 
2011). Ett annat sätt att kontrollera reliabiliteten är att minst två intervjuare närvarar 
vid intervjun, detta ökar interbedömarreliabiliteten (Davidson & Patel, 2011). I detta 
fall stärktes reliabiliteten genom att båda författarna närvarade, samt att intervjuerna 
spelades in. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras en koppling mellan metoder, frågeställningar och ramverk. 
Vidare introduceras de områden som ramverket består av nämligen effektivitet, 
motivation, effektiva ledaregenskaper och ledarskapsteorier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar, metoder och teoretiskt 
ramverk 

Frågeställning ett besvarades med hjälp av intervjuerna och en litteraturstudie kring 
effektivitet. Frågeställningen gav information om vad yrkesarbetarna tycker var bra 
samt mindre bra med produktionsledarens ledarskap. Frågeställning ett låg till grund 
för att besvara frågeställning tre. 

Frågeställning två besvarades med hjälp av intervjuerna samt en litteraturstudie kring 
effektiva ledaregenskaper och motivation. Frågan besvarar vilka ledaregenskaper som 
yrkesarbetarna anser är viktiga hos produktionsledaren. Frågeställningen låg även den 
till grund för att besvara frågeställning tre.  

Den sista frågeställningen besvarades med intervjuer och en litteraturstudie kring 
effektivitet, ledaregenskaper och ledaskapsteorierna. Frågeställning tre gav också 
information om vilka ledarskapsteorier som, baserat på yrkesarbetarnas åsikter, skulle 
vara mest relevant för att öka effektiviteten.  

Kopplingen mellan metoder, frågeställningar och ramverk redovisas i figur 1. 

 
Figur 1. Koppling mellan datainsamlingsmetod, frågeställningar och det teoretiska 
ramverket. Kommentar: Egenskapad figur där kopplingen mellan metod, 
frågeställning och ramverk presenteras. 
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3.2 Effektivitet 
Effektivitet är ett mått på förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 
verksamhetens resultat (Nationalencyklopedin, 2018). En del av en verksamhets 
effektivitet beror på dess produktivitet (Socialstyrelsen, u.å.), se figur 2. 

 

Figur 2. Produktivitet och effektivitet (Socialstyrelsen, u.å.) 
Produktiviteten inom stora branscher, som byggbranschen, har en betydande inverkan 
på ett lands ekonomi. Trots den tekniska utvecklingen är branschen fortfarande 
arbetsintensiv och produktiviteten är beroende av yrkesarbetarnas insatser (Yeheyis, 
et al., 2016).  

Yrkesarbetarnas produktivitet påverkas till stor del av produktionsledarens förmåga 
att planera och leda arbetet (Naoum, 2015). Av de fyra faktorerna som Naoum (2015) 
kom fram till i sin undersökning är det management och ledarskap som påverkar 
produktiviteten i byggprojekten mest. Denna slutsats stöds även av Dai et al. (2009). 
Vidare diskuterar Naoum (2015) vad som kan bidra till att öka arbetarnas motivation 
och stödjer därmed antagandet att det finns ett samband mellan motivation och 
produktivitet.  

3.3 Motivation 
Yeheyis, Reza, Hewage, Ruwanpura och Sadiq (2016) lyfter fram att det finns tidigare 
forskning som visar på ett samband mellan motivation och produktivitet inom 
byggbranschen. Ledaren kan påverka motivationsnivån hos följarna och 
motivationsnivån har i sin tur en direkt påverkan på arbetspresentationen (Yeheyis et 
al. 2016). Även Roßnagel (2017) menar att motivationsnivån hos ett företags anställda 
avgör hur mycket de anstränger sig för att göra ett bra arbete.  

Enligt Maslows behovsteori om motivation, motiveras människan av sin vilja att 
uppfylla olika behov (McLeod, 2017). Maslow organiserade behoven i olika nivåer 
där den första nivån omfattar fysiologi, följt av trygghet, gemenskap, självkänsla och 
självförverkligande (se figur 3). När de fysiologiska behoven till största del är 
uppfyllda kommer personen, enligt Maslows teori, istället bli motiverade att uppfylla 
behoven på nästa nivå och så vidare (McLeod, 2017). 
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Figur 3. Maslows behovspyramid (Aroseus, 2016).  

3.4 Effektiva ledaregenskaper 
Ledarskap klassas traditionellt som förmågan att leda andra, vara motiverande och 
inspirerande (Strang, 2004). Personliga egenskaper kan hjälpa till att förstå varför 
vissa ledare blir framgångsrika och andra inte, baserat på hur ledarna tenderar att 
tänka, känna och uppföra sig. En skicklig ledare kan leda följare, team och 
organisationer till framgång (Parr, Lanza & Bernthal, 2016).   

Det finns vissa ledaregenskaper som kan öka följarnas respektive ledarens effektivitet, 
dessa kallas för effektiva ledaregenskaper (DuBrin, 2010). Vidare tar Ahzahar, 
Hashim, Mohamed och Zakaria (2015) upp egenskaper hos ledaren som bidrar till 
effektiviteten i ett projekt. Strang (2004) tar upp liknande egenskaper som de två 
ovanstående artiklarna kommit fram till. Dessa effektiva ledaregenskaper redovisas 
nedan. 

Självförtroende var en av de första egenskaperna som forskare identifierade som en 
effektiv ledaregenskap. Det handlar om en person som uppmuntrar och lugnar samt 
behåller själv lugnet (DuBrin, 2010).  

Ödmjukhet handlar om att sätta följarna i rampljuset och erkänna att ledaren inte vet 
allt och inte kan göra allt. Det handlar också om att gruppen förtjänar beröm för 
framsteg och inte bara ledaren (DuBrin, 2010).  

Trovärdighet handlar om att vinna följarnas förtroende. För att uppfattas som 
trovärdig är det viktigt att en ledare får saker gjort. Det gäller att följarna tror på att 
ledaren har goda avsikter och litar på ledarens ord (DuBrin, 2010). 

Problemlösning innebär att en ledare behöver kunna lösa problem och fatta beslut för 
att arbetet ska kunna gå vidare. Det är viktig att förstå varför problemet uppstod, hitta 
lösningar och implementera dessa (Ahzahar et al., 2015). 

Äkthet innebär att vara sig själv och skapa långvariga relationer.  Det är viktigt att 
leda med passion för att kunna få positiva affärsresultat som varar (DuBrin, 2010). 
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Extrovert skapar effektivitet där det handlar om att vara utåtriktad och ställa frågor 
till följarna. Extrovert är något som förknippas med ledarskap, men även introverta 
ledare kan vara effektiva (DuBrin, 2010).  

Flexibel och mottaglig innebär att ledare strävar efter förändring. En flexibel och 
mottaglig ledare kan anpassa sig till flera situationer samtidigt (DuBrin, 2010).  

Kommunikation ökar chanserna att få klart en uppgift på ett smidigt och enkelt sätt. 
Det handlar inte bara om att prata utan ledaren måste kunna lyssna och förstå vad 
andra menar (Ahzahar et al., 2015).  

Bestämdhet är en effektiv egenskap som innebär att ledare ska vara tydlig och 
bestämd för att kunna nå målen. Det handlar om att konfrontera följarnas misstag och 
sätta höga förväntningar (DuBrin, 2010). 

Ansvarsskyldighet innebär att ledare känner ansvar för uppgiften och får att följarna 
samarbetar. Ansvaret ligger även i att budget, tidsplan, säkerhet och kvalité hålls 
(Ahzahar et al., 2015).  

Tidshantering innebär att ledaren kan styra tiden så att projektet blir klart i tid och att 
budget samt kvalitét uppnås (Ahzahar et al., 2015). 

Team Building krävs för att lyckas med ett projekt det är därför viktigt att ledare 
bidra till detta. Alla beslut som ledaren fattar ska följarna få ta del av för att förstå vad 
som krävs av ledaren (Ahzahar et al., 2015).  

Entusiasm, Optimism och Värme är tre egenskaper som kopplas till en effektiv 
ledare. Entusiasm leder till positiva följare och optimism till att följarna känner sig 
hoppfulla inför att kunna uppnå målet. Värme leder till att följarna känner emotionellt 
stöd. Att känna positivism, hoppfullhet och stöd leder till effektivitet inom gruppen 
(DuBrin, 2010). 

Humor ger kraft till gruppen samtidigt som konflikter minskar. Istället för att kritisera 
bör ledare be följaren att förklara och hjälpa till. Det handlar om att ha ödmjuk humor 
(DuBrin, 2010). 

Konflikthantering inom gruppen är ledarens uppgift och det är viktigt för att 
projektet ska kunna flyta på i den takt det är tänkt utan att konflikten ställer till det 
(Ahzahar et al., 2015). 

Passion ger framgång och innebär att ledaren lägger ner tid på arbetet. Det handlar 
inte om att vara specialist, men att vara entusiastisk över arbetet (DuBrin, 2010).  

Målsättning krävs för att nå framgång och ledaren ska därför planera projektet utifrån 
målet. Att ha en målsättning är viktigt för att kunna bli effektiv (Ahzahar et al., 2015). 

Emotionell intelligens krävs för att ledaren ska bli effektiv. Det finns fyra egenskaper 
som ingår i emotionell intelligens (DuBrin, 2010).  

 Självkännedom innebär att ledaren lär känna till sina egna styrkor och svagheter 
genom att söka feedback.  

 Självhantering handlar om att ledaren kan hantera sina egna känslor med 
integritet och att de inte tar över om arbetet går dåligt.  

Social kännedom innebär att ledaren har empati och förstår både följarnas och 
organisationens problem. 
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 Relationshantering är en blandning mellan egenskaperna konflikthantering, 
kommunikation och entusiasm.  

Intern kontroll handlar om att ledaren tror på sin förmåga att ta ansvar och ha 
kontroll över arbetet. Egenskapen innebär även att ledaren tror på sin förmåga att 
förändra oönskade situationer (DuBrin, 2010). 

Mod krävs för att bli en effektiv ledare. En ledare behöver vara beredd att ta risker för 
att vinna. Ledaren bör ha en reservplan ifall risken inte leder till önskat resultat 
(DuBrin, 2010). 

3.5 Ledarskapsteorier 

3.5.1 Contingency Theory 
Enligt teorin beror en grupps prestationer på två parametrar, ledarens attribut och 
ledarens kontroll över situationen. Med attribut menas om ledaren är uppgifts- eller 
relationsorienterad (Fiedler, Ayman & Chemers, 1995). Inom Contingency Theory 
anses det nästan omöjligt för en uppgiftsorienterad ledare att börja bete sig som en 
relationsorienterad ledare (Pertomode, 2012). En uppgiftsorienterade ledare presterar 
främst i situationer med hög eller låg kontroll, där ledaren kan stötta följarna i 
uppgiften med tydliga instruktioner. En relationsorienterad ledare däremot presterar 
främst vid måttlig kontroll, där ledaren kan stötta följarna att klara av en osäker 
situation (Chemers, 2000). Grundläggande för teorin är att ledaren är specialiserad på 
en situation och det är lättare att byta ut en ledare än vad det är för en ledare att 
anpassa sig när en situation förändras (Gill, 2011: Pertomode, 2012). 

Den andra parametern som Fiedler et. al. (1995) tar upp är ledarens kontroll över 
situationen och hur denna kontroll påverkar ledarens effektivitet. Här är den viktigaste 
faktorn förhållandet mellan ledaren och följarna. Om ledaren saknar följarnas stöd går 
mycket tid och energi åt till att kontrollera gruppen istället för att öka effektiviteten. 
Vidare påverkas ledarens kontroll av den auktoritet ledaren fått av företagsledningen 
(Fiedler et al., 1995). 

Contingency Theory blandas ihop med teorin om Situationsanpassat ledarskap, men 
det finns avgörande skillnader. Teorin om Situationsanpassat ledarskap bygger på att 
en ledare förändrar sitt beteende och på det sättet hantera olika situationer 
(Emmerling, Canboy, Serlavos & Batista-Foguet, 2015). Contingency Theory säger 
att det inte finns någon typ av ledarskap som är det ”rätta” utan att det handlar om att 
se till att rätt ledare är i rätt situation (Emmerling et. at., 2015).   

3.5.2 Transactional Theory 
Teorin bygger på en transaktion mellan ledare och följare. Ledaren förklarar för 
följarna vad som förväntas av dem och vilken kompensation, materiell eller 
psykologisk, det innebär (Bass, 1990). Inom Transactional Theory ses det inte till de 
stora perspektiven som samhällets eller organisationens mål, utan fokus är på arbetets 
mål (Gill, 2011).  

Bass (1990) kritiserar Transactional Theory genom att säga att ledaren använder sig 
av hot för att öka gruppens prestationer, samt att tekniken är kontraproduktiv och 
ineffektiv i längden. 

När det kommer till att sätta upp mål och lösa problem är en Transactional leader 
autokratisk. Det är troligt att en Transactional leader, genom användandet av stängda 
eller ledande frågor samt den autokratiska ledarstilen, får följare som utför uppgifter 
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med lite engagemang (Gill, 2011). Ledaren försöker tillgodose följarnas nuvarande 
behov i Maslows behovspyramid men får dem inte att nå högre och utvecklas (Gill, 
2011).  

3.5.3 Transformational Theory 
Teorin fokuserar på förhållandet mellan ledare och följare (Syafii, Thoyib, Nimran & 
Djumahir, 2015), ledaren uppskattar och sätter värde på följarna (Stone, Russell & 
Patterson, 2004). En av teorins viktigaste principer är att följarna ska känna förtroende 
för ledaren (Gill, 2011). Detta förtroende leder till en bättre relation mellan ledare och 
följare (Bass, 1990). 

Vidare motiverar ledaren följarna att se, inte bara till sina egna behov, utan till 
organisationens och samhällets intressen (Gill, 2011). En Transformational leader 
fokuserar till stor del på organisationens mål och strävar efter att engagera följarna i 
dessa (Stone et al., 2004). Gill (2011) hänvisar till Maslows behovspyramid och säger 
att Transformational Theory motiverar följarna att sträva efter de högre nivåerna.  

För att åstadkomma ovanstående använder sig ledaren av de fyra I:na (se tabell 1), 
individuell hänsyn, intellektuell stimulans, inspirerande motivation och idealiserad 
påverkan (Gill, 2011). 

Tabell 1. De fyra I:na. 

 Kommentar: Egenskapad tabell utifrån (Gill, 2011; Cavazotte, Moreno & Hickmann, 
2012; Bass, 1990; Emmerling et al., 2015).  
 
I en undersökning har Rothacker och Hauer (2013) kommit fram till att 
Transformational Theory är en effektiv ledarskapsteori för att skapa motiverade 
följare. Rothackers och Hauers (2013) resultat visar att 92% av de tillfrågade 
personerna ansåg att en Transformational leader motiverade dem. 

3.5.4 Servant Theory 
Enligt Coetzer, Bussin och Geldenhuys (2017) är Servant Theory kopplad till en 
tydlig symbol, ”den upp och ner vända pyramiden” vilket är ett tecken på skifte i 
fokus från ledare till följare. Tanken med Servant Theory är att ledaren fokuserar på 
och servar följarna vilket gör följarna till den viktigaste faktorn för att organisationen 
ska nå sina mål (Irving & Berndt, 2017; Stone et al., 2004). Coetzer et al. (2017) 

I:na Definition 

Individuell hänsyn  Ser till förmågor och behov vid delegerande av 
uppgifter. Skapar möjlighet till utmaningar. 
Lyssnar aktivt och ger konstruktiv kritik. 

Intellektuell stimulans  Utmanar till självständigt tänkande och 
kreativitet. Kritiserar inte följarna offentligt. 

Inspirerande motivation Kommunicerar en tydlig vision. Erbjuder följarna 
en möjlighet att uppnå sina personliga mål och 
ser motgångar som en möjlighet att utvecklas. 

Idealiserad påverkan  Sätter andras behov först och tar ansvar för 
handlingar. Uppmärksammar åstadkommande 
istället för misslyckanden. 
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poängterar att viljan att tjäna andra ska följas av avsikten att leda och viljan att 
utveckla följarna.  

Gill (2011) anser att följarna vill följa en Servant leader för att de har förtroende för 
personen. Vidare är det viktigt för en Servant leader att visa uppskattning och sätta 
värde på följarna. Ledaren hjälper följarna att utvecklas så följarna kan stötta 
organisationen. En Servant leader är i första hand ansvarig för människor och 
relationer och i andra hand organisationens mål (Stone et al., 2004). Vidare bör 
ledaren ta tillvara på följarnas styrkor och svagheter. Ledaren ska också förbereda 
arbetet eftersom det gör att följarna kan arbeta effektivare (Coetzer et al., 2017). 

Ledarskapsteorin ökar följarnas motivation och det i sin tur skapar ett större 
engagemang i organisationen (Irving & Berndt, 2017). En ledare inom Servant Theory 
har fokus på följarna, är målorienterad och lyssnar på följarna. En Servant leader 
bidrar också med en känsla av betydelse till arbetet, de skapar en vision som har 
samhällsvärde. 

Det finns flera olika undersökningar som försökt fastställa vilka egenskaper en 
Servant leader behöver ha. Dessa har lett fram till åtta specifika egenskaper: äkthet, 
ödmjukhet, medkänsla, ansvarsskyldighet, mod, altruism, integritet och förmåga att 
lyssna. Vidare har det identifierats fyra kompetenser en Servant leader har, dessa är 
egenmakt, förvaltarskap samt förmågan att bygga relationer och förmedla en 
intresseväckande vision (Coetzer et al., 2017). 

Servant Theory anses vara en multidimensionell teori, med inslag av 
Situationsanpassat ledarskap och Transformational Theory (Coetzer et al., 2017). 
Servant Theory är enligt Irving och Berndt (2017) en effektiv ledarskapsteori. 

3.6 Sammanfattning av valda områden 
Effektiviteten inom byggbranschen behöver öka och med ett effektivt ledarskap som 
motiverar följarna kan branschen bli mer produktiv. Management och ledarskap är 
enligt flera forskare de mest betydelsefulla faktorerna för effektiviteten.  

Människan motiveras av att uppfylla olika behov och genom att ledaren hjälper 
följarna att nå de högre nivåerna i Maslows behovstriangel kan motivationen öka och 
det i sin tur påverka arbetsprestationen.  

En ledare ska bland annat leda, motivera och inspirera följarna. Genom effektiva 
ledaregenskaper kan ledaren bli effektiv och därmed skapa möjlighet för att även 
följarna ska bli det.  

Contingency Theory förklarar att en ledare blir effektiv i en speciell situation och att 
om ledaren inte klarar av denna situation bör ledaren bytas ut. En ledare inom denna 
teori behöver följarnas stöd för att bli effektiv.  

Transactional Theory innebär att ledaren berättar för följarna vad som förväntas och 
vad kompensationen för detta blir. Ledaren ser till att följarna vet vad målet med 
projektet är och följarnas nuvarande behov uppfylls.  

Transformational Theory handlar om att få följarna att känna ett förtroende för 
ledaren. Ledaren ska se till att följarna ser till samhällets och organisations mål i 
första hand, samt att ledaren utvecklar följarna genom att motivera dem. Genom att 
skapa förtroende, motivation och en inspirerande vision blir både ledaren och följaren 
effektiva.  
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Servant Theory innebär att fokusera på följarna i första hand och sedan på 
organisationen. Ledaren ska skapa ett förtroende och utveckla följarna samt ge 
följarna ett högre mål att sträva efter. Genom att göra detta kommer ledaren och 
därmed följarna att bli effektiva. 

Ledarskapsteorierna berättar hur en ledare bör agera för att skapa effektivitet därför 
krävs det en ledarskapsteori att ha som grund. Vidare påverkas en persons effektivitet 
av dennes motivation och vad som motiverar någon är högst individuellt. Maslows 
behovspyramid hjälper till att svara på vart följaren befinner sig i nuläget, och vad 
nästa steg blir för att öka dennes motivation. Utöver detta behöver ledaren besitta 
egenskaper som gör ledaren effektiv och i sin tur följarna. 

Områdena i ramverket är väsentliga för detta arbete men det viktigaste är hur 
ledarskapet med hjälp av egenskaper och teorierna är kopplade till att öka 
effektiviteten i byggbranschen. 
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4 Empiri 
Under detta arbete intervjuades åtta yrkesarbetare. Intervjuerna skedde i form av 
parintervjuer, varje intervju varade cirka 30 minuter och ägde rum den 2 mars 2018 på 
en byggarbetsplats i Stockholm. En transkribering av respektive intervju återfinns i 
bilaga 2. I detta kapitel redovisas en sammanfattning av respondenternas svar på 
intervjufrågorna. Redovisningen av empirin följer samma upplägg som ramverket för 
att underlätta den kommande analysen utifrån frågeställningarna. 

4.1 Effektivitet 
Det råder delade meningar bland respondenterna om huruvida de är effektiva i 
dagsläget. De säger att deras effektivitet påverkas av vilka förutsättningar de får, som 
exempel på förutsättningar nämner de produktionsledarens kompetens inom 
produktionen. Respondenterna säger att nyutexaminerade produktionsledare har den 
teoretiska kunskapen men saknar den praktiska. Andra förutsättning som påverkar 
effektiviteten är enligt respondenterna planering, samarbete och kommunikation. 

Respondenterna upplever att de mestadels arbetar med uppgifter de redan kan. Även 
om det var ett fåtal som anser att de får möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.  

4.2 Motivation 
Under intervjuerna svarade respondenterna att yrkesstolthet vad det som motiverar 
dem på arbetet. Respondenterna har i övrigt svarat olika och nämnt att lön och ”ha råd 
med fritid” är motiverande faktorer. Vidare upplever respondenterna att ledarens 
inställning och motivation till arbetet påverkar deras motivation.  

Det råder skilda meningar om huruvida respondenterna upplever att de skulle bli mer 
motiverade om produktionsledaren hjälper till med arbetet i produktionen under 
stressiga situationer. Här vill några att produktionsledaren ska fokusera på sina 
arbetsuppgifter medan andra tyckte att ledaren kan komma ut mer i produktion och 
visa engagemang samt intresse för arbetet, samt hjälpa till med lättare arbete.  

4.3 Effektiva ledaregenskaper 
Under intervjun blev respondenterna ombedda att, utifrån en lista med tolv effektiva 
ledaregenskaper välja ut sex stycken, se bilaga 3 för listan.  Respondenterna skulle 
kryssa för de egenskaper de anser viktigast att en produktionsledare har för att kunna 
motivera dem. De egenskaper som är viktigast för respondenterna redovisas i tabell 2. 



Empiri 

15 

Tabell 2. Ledaregenskaper utvalda av yrkesarbetarna 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån de effektiva ledaregenskaperna i ramverket 
och respondenternas svar. 
 
Efter att ha valt ut sex ledaregenskaper fick respondenterna rangordna dessa, för lista 
se bilaga 3, där nummer ett är den egenskap de upplever som viktigast och nummer 
sex är den de anser minst viktig. Deras svar redovisas i tabell 3.  
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Ödmjukhet X X X X X X X X 8 

Bestämdhet X X  X X X X X 7 

Relationshantering  X X X X X X X 7 

Självkännedom X X X X X  X X 7 

Äkthet  X X X   X X 5 

Trovärdighet X  X  X X   4 

Självförtroende  X   X   X 3 

Entusiasm, 
Optimism och 
Värme 

  X X  X   3 

Humor  X     X X  3 

Extrovert X        1 

Självhantering         0 

Mod         0 
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Tabell 3. Ledaregenskaper rangordnade av yrkesarbetarna 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån de rangordnade ledaregenskaperna gjorda av 
yrkesarbetarna. 
 
Under intervjuerna nämnde respondenterna andra egenskaper de tycker att en 
produktionsledare ska ha. De anser att produktionsledaren ska ha ”koll på läget” och 
kunna svara på frågor. Om de inte kan svaret ska de ta reda på det och återkomma. 
Vidare tycker yrkesarbetarna att produktionsledaren ska vara engagerad, lyhörd, 
tydlig i sina beslut samt komma ihåg att utföra sina uppgifter med framförhållning så 
att arbetet i produktionen inte blir lidande.   

Respondenterna nämnde att de vill ha en bra relation till produktionsledaren utanför 
arbetet, till exempel hitta på gemensamma aktiviteter. De berättade vad de tycker att 
produktionsledaren behöver bli bättre på, en upplevelse var att produktionsledaren 
behöver inse att denne inte kan allt och istället kunna ta till vara på respondenternas 
kompetens. Respondenterna vill att produktionsledaren ska vara mer ödmjuka. Vidare 
anser respondenterna att framförhållningen är dålig, arbetsberedningarna tar för lång 
tid och kommunikationen brister. 
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Ödmjukhet 1 2 6 3 3 1 5 4 

Bestämdhet 2 5  5 2 6 2 5 

Relationshantering  6 3 1 1 4 4 3 

Självkännedom 5 4 5 2 6  1 1 

Äkthet  1 4 4   3 6 

Trovärdighet 6  2  4 3   

Självförtroende  3   5   2 

Entusiasm, 
Optimism och 
Värme 

  1 6  5   

Humor  4     2 6  

Extrovert 3        

Självhantering         

Mod         
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4.4 Ledarskapsteorier 

4.4.1 Contingency Theory 
Respondenterna tycker att produktionsledaren borde ha mer bestämmanderätt. I 
dagsläget upplever de att beslut ta för lång tid då produktionsledaren ofta behöver 
prata med någon annan som kan fatta besluten. Dock nämndes det faktum att 
produktionsledaren ibland upplevs sakna den nödvändiga kunskapen för att fatta 
beslut som ett argument för att ledaren inte ska få mer bestämmanderätt. 

Respondenterna vill att en produktionsledare som har svårt att hantera en situation får 
stöttning av någon med den nödvändiga kunskapen stället för att bli utbytt. På det 
sättet tror respondenterna att produktionsledaren kan lära sig inför framtiden. 
Respondenterna upplever att de har haft en bra relation med produktionsledarna de 
arbetat med de senaste fem åren. Relationen upplevs även ha förbättrats 
de senaste åren genom gemensamma aktiviteter utanför arbetstid.   

Hälften av respondenterna upplever att produktionsledaren förändrar sitt beteende när 
respondenternas engagemang eller kompetens förändras. Några anser också att 
produktionsledarens beteende till stor del beror på vilken yrkesarbetare som ska utföra 
arbetet. 

4.4.2 Transactional Theory 
De flesta respondenter tycker att det varierar om det är produktionsledaren eller de 
själva som kommer med lösningar på problem, ibland diskuterar de tillsammans fram 
lösningar. Några av respondenterna vill ha mer diskussion kring lösningar medan 
andra tycker det är bra om ledaren kommer med lösningar. 

Respondenterna tycker att produktionsledaren ger dem möjlighet att framföra sina 
åsikter. Majoriteten av respondenterna anser även att produktionsledaren lyssnar på 
deras åsikter innan de själva pratar. Om ett misstag inträffar vill respondenterna att 
produktionsledaren ska berätta det för dem enskilt samt ge dem en chans att förklara 
och lyssna på dem. När de gjort något bra vill respondenterna ha feedback och beröm 
som når fram till alla inblandade. 

Respondenterna tycker att de, genom sitt arbete, bidrar till samhället. När det kom till 
om det är produktionsledaren som ger dem den känslan eller inte var det delade 
meningar. Några höll med om att ledaren ingav dem den känslan, andra inte, medan 
några inte visste. 

Under intervjun kunde inget svar fås kring om produktionsledaren bidrar till att 
respondenterna uppnår sina personliga mål. Enligt några respondenter är detta inget 
produktionsledaren bör göra. 

4.4.3 Transformational Theory 
Respondenterna får i första hand uppgifter de redan kan. Några anser att de kan vara 
med och påverka vilka uppgifter de får. Hälften av respondenterna skulle gärna arbeta 
med nya uppgifter. Respondenterna säger också att de vill få feedback och beröm när 
de gjort något bra. I fall de begått ett misstag vill de att produktionsledaren lyssnar när 
de förklara situationen samt att produktionsledaren gör dem uppmärksamma på 
misstaget i enrum. 

Respondenternas förtroende för produktionsledaren varierar. Det beror delvis på 
ledarens kompetens och erfarenhet men även produktionsledarens personlighet 
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påverkar. Alla respondenter anser att deras relation till produktionsledaren har varit 
bra.  

Majoriteten av respondenterna upplever att de bidrar till samhället men att 
produktionsledaren inte får dem att känna så. 

Intervjuerna gav inget svar på huruvida produktionsledaren bidrar till att 
respondenterna kan uppfylla sina personliga mål. Respondenterna anser antingen att 
det inte var produktionsledarens uppgift eller så kunde de inte besvarade frågan. 

4.4.4 Servant Theory 
Det finns delade meningar bland respondenterna om de vill ha hjälp i produktionen av 
ledaren under stressiga perioder. Några tycker att ledaren ska fortsätta med sina 
arbetsuppgifter, medan andra tycker att ledaren kan visa intresse och engagemang 
samt hjälpa till med exempelvis att ta emot material. Respondenterna anser att det är 
deras uppgift att meddela om material som spik och skruv tar slut. Medan det borde 
vara produktionsledarens ansvar att se till att det finns material som skivor och 
isolering, samt maskiner. 

Alla respondenter är överens om att deras förtroende för produktionsledaren varierar, 
detta beror på ledarens kompetens och erfarenhet. Respondenterna upplevde att de får 
möjlighet att framföra åsikter men några anser att ledaren bör bli bättre på att lyssna 
på deras åsikter. Respondenterna anser att de eller ledaren löser problem, sällan löser 
dem problem tillsammans. Flera respondenter tycker att ledaren ska involvera dem i 
problemlösningen.  

Majoriteten av respondenterna känner att de bidrar till samhället genom sitt arbete, 
men det var bra några som tycker att de får den känslan av produktionsledaren. 
Resterande säger att de får den känslan från någon annan i organisationen eller att de 
själva vet om det. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Respondenterna upplever att deras effektivitet beror på vilka förutsättningar de får. 
Faktorer, som enligt respondenterna, påverkar deras effektivitet är 
produktionsledarens kompetens inom området, förmåga att planera och samarbete 
samt deras inställning och engagemang. Det som motiverar respondenterna är 
yrkesstolthet, lön samt att de vill ”ha råd med fritid”. De säger också att 
produktionsledarens intresse, motivation, inställning och engagemang påverkar deras 
motivation. För ledaregenskaper som respondenterna tycker är viktiga att 
produktionsledaren har, se tabell 2 och 3. 

Nästan alla respondenter upplevde att de haft en bra relation till produktionsledarna de 
senaste fem åren. Dock säger de att deras förtroende för produktionsledaren varierar. 
Majoriteten av respondenterna tyckte att de får chansen att framföra sina åsikter men 
det är inte alla som tycker att produktionsledaren lyssnar på dem. Respondenterna vill 
ha beröm när de gjort något bra och vid misstag vill de ha feedback enskilt och 
möjlighet att förklara vad som var anledningen till misstaget. 

De flesta respondenterna svarade att de tycker att de genom sitt yrke bidrar till 
samhället men denna känsla är inget som påverkas av produktionsledaren. De tyckte 
att produktionsledaren och yrkesarbetarna bör dela på ansvaret för att se till så 
material finns på plats. Vidare tyckte majoriteten av respondenterna att det varierade 
om det var de eller produktionsledaren som kom med lösningar på problem. Vidare 
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tycker dem att produktionsledaren borde ha mer bestämmanderätt. Slutligen vill 
respondenterna att en produktionsledare som saknar den nödvändiga kompetensen för 
att hantera en situation får stöd av en annan ledare istället för att bli utbytt.  

Genom att ta reda på vad yrkesarbetarna tycker om produktionsledaren i dagsläget 
och vad som skulle motivera dem kan en koppling göras mellan ledarskapsteorierna 
och effektiviteten. Respondenternas åsikter rörande effektivitet, ledaren, egenskaperna 
och teorierna är viktiga för att kunna utveckla dagens och framtidens ledare. Det allra 
viktigaste är respondenternas åsikter kring ledaren och hur det kan kopplas till att de 
blir motiverade och därmed effektivare. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel kopplas empirin samman med det teoretiska ramverket. Först 
analyseras respektive område: effektivitet, motivation, effektiva ledaregenskaper samt 
de olika teorierna kring ledarskap. Därefter redovisas resultaten för respektive 
frågeställning. 

5.1 Analys 

5.1.1 Effektivitet 
Som tidigare nämnt är byggbranschens effektivitet beroende av yrkesarbetarnas 
insatser (Yeheyis et al., 2016). Enligt yrkesarbetarna beror deras effektivitet på vilka 
förutsättningar de får. Förutsättningar som påverkar är produktionsledarens 
planerings- och kommunikationsförmåga samt deras erfarenhet, kompetens och 
praktiska kunskap om produktionen. Detta stämmer med Naoums (2015) och Dais et 
al. (2009) uppfattning att ledarskapet är den faktor som har störst inverkan på 
produktiviteten i produktionsfasen. 

Att yrkesarbetarna får uppgifter de redan kan antyder att produktionsledaren 
prioriterar effektiviteten över yrkesarbetarnas utveckling.  

5.1.2 Motivation 
Majoriteten av respondenterna angav att det som motiverar dem är yrkesstolthet. 
Vidare nämndes lön och ”att ha råd med fritid” som motiverande faktorer. Dessa 
uttalanden går att koppla samman med McLeods redogörelse från 2017 av de olika 
nivåerna i Maslows behovspyramid, se figur 3. Lön ses som ett behov på nivån 
trygghet. ”Att ha råd med fritid” är också kopplat till behovet trygghet, eftersom det 
handlar om pengar, men även till nivån gemenskap där behov som vänskap finns. På 
nivån självkänsla återfinns behovet att känna yrkesstolthet då det handlar om 
uppskattning. 

Flera yrkesarbetare svarade att de blir motiverade av en engagerad, motiverad och 
intresserad produktionsledare. Ett par angav också att deras motivation skulle öka om 
produktionsledaren hjälpte till i produktionen under stressiga situationer. Detta 
antyder att yrkesarbetarna motiveras av gemenskap, se figur 3. 

5.1.3 Effektiva ledaregenskaper 
Utifrån tolv av de 23 ledaregenskaper som presenterades i ramverket, fick 
yrkesarbetarna välja sex egenskaper, se tabell 2. Vidare rangordnade yrkesarbetarna 
de valda egenskaperna från viktigast, nummer ett, till minst viktig, nummer sex, se 
tabell 3. För att få fram den egenskap som gruppen rankat som viktigast har en 
sammanställning av egenskapernas ranking gjorts utifrån de som har fått flest röster 
samt flesta ettor, tvåor och så vidare, se tabell 4.  
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Tabell 4. Rangordnade egenskaper.  

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån yrkesarbetarnas val av egenskaper. 
 
En jämförelse mellan tabell 2 och 4 visar att ödmjukhet rankades högst i båda. Medan 
bestämdhet som hamnade på andra plats i tabell 2 kom först på fjärde plats i tabell 4. 
Istället blev relationshantering den näst viktigaste egenskapen och självkännedom den 
tredje viktigaste.  

I ramverket presenteras ytterligare ett antal effektiva ledaregenskaper som Ahzahar et 
al. (2015) och DuBrin (2010) fått fram. Dessa egenskaper har kopplats till 
respondenternas uttalanden för att vidare redovisa vilka egenskaper yrkesarbetarna 
vill att produktionsledaren ska ha.  

Yrkesarbetarna vill att produktionsledaren ska ha ”koll på läget” och kunna stå för 
sina beslut, de vill ha en ledare med egenskapen Ansvarsskyldighet. Yrkesarbetarna 
nämnde också att arbetsberedningarna tar för långtid och att en ledare ska ha god 
framförhållning, de behöver Tidshantering. God framförhållning och ”koll på läget” 
är även en del av Intern Kontroll.    

Yrkesarbetarna vill att produktionsledaren ska kunna svara på frågor och bli mer 
lyhörda samt bättre på att kommunicera, egenskaperna kopplas till Problemlösning 
och Kommunikation. Deras önskan om bättre kommunikation och mer lyhördhet är 
också kopplade till ledaregenskapen Konflikthantering.  

Rangordning Egenskaper 

1 Ödmjukhet 

2 Relationshantering (Emotionell Intelligens) 

3 Självkännedom (Emotionell Intelligens) 

4 Bestämdhet 

5 Äkthet 

6 Trovärdighet 

7 Entusiasm, Optimism & Värme 

8 Självförtroende 

9 Humor 

10 Extrovert 

11 Självhantering (Emotionell Intelligens) 

11 Mod 
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Ledaregenskaperna Passion och Målsättning stämmer överens med yrkesarbetarnas 
önskemål att produktionsledaren ska visa mer engagemang och ha bättre 
framförhållning samt vara tydligare. Engagemang i produktionen och i yrkesarbetarna 
är en viktig del av egenskapen Social kännedom, precis som lyhördhet.  

Slutligen vill yrkesarbetarna ha en bra relation till produktionsledaren samt att 
produktionsledaren ska inse att de inte kan allt och lyssna på yrkesarbetarna. Dessa 
förmågor är del av en ledares förmåga till Team building. Även här är förmågan att 
kommunicera viktig. 

Det fanns inget uttalande från yrkesarbetarna som tydligt gick att koppla till 
egenskapen flexibel och mottaglig. Egenskaperna mod och självhantering, som 
ingick bland de tolv egenskaper som yrkesarbetarna skulle rangordna, valdes inte av 
någon. Trots detta är alla tre effektiva egenskaper och bör tas tillvara.  

5.1.4 Contingency Theory 
Enligt Situationsanpassat ledarskap kan och bör ledaren förändra sitt beteende baserat 
på följarnas kunskap och kompetens (Emmerling et. at., 2015). Grundläggande inom 
Contingency Theory är att ledaren är uppgiftsorienterad eller relationsorienterad och 
inte kan ändra sitt beteende (Fiedler et al., 1995; Pertomode, 2012). För att undersöka 
om produktionsledaren idag användet Contingency Theory utgick undersökningen 
delvis från principerna för Situationsanpassat ledarskap. Tanken var att ta reda på om 
yrkesarbetarna upplevde att produktionsledaren i dagsläget förändrade sitt beteende 
utifrån situationen. 

Hälften av yrkesarbetarna upplevde inte att produktionsledaren förändrade sitt 
beteende beroende på yrkesarbetarnas nivå av kunskap och engagemang. Dock ansåg 
några att produktionsledaren förändrade sitt beteende beroende på vilken 
yrkesarbetare som ska utföra arbetet. För att få dem att fundera över skillnader i sin 
nivå av engagemang och kompetens användes intervjufrågor kopplade till bilaga 4. 

Inom Contingency Theory handlar det om att placera rätt ledare i rätt situation 
(Emmerling et al., 2015). Eftersom en relationsorienterad ledare och en 
uppgiftsorienterad ledare kräver olika mått av kontroll över situationer kan det uppstå 
situationer en specifik ledare inte har förutsättningar att hantera och en ny ledare 
behövs (Chemers, 2000; Gill, 2011; Pertomode, 2012). I en sådan situation ser 
yrkesarbetarna helst att en produktionsledare med den nödvändiga kompetensen 
tillsätts för att hjälpa den nuvarande produktionsledaren tills situationen är löst. Det 
kan till exempel innebära ett en uppgiftorienterade ledare tillsätts för att stötta en 
relationsorienterad ledare i situationen med hög eller låg kontroll. 

Inom Contingency Theory påverkar en ledarens känsla av kontroll deras förmåga att 
leda. Känslan av kontroll beror delvis på den auktoritet ledaren fått av 
företagsledningen (Fiedler et al., 1995). Majoriteten av yrkesarbetarna svarade att de 
skulle vilja att produktionsledaren har mer bestämmanderätt, några tyckte dock att 
ledaren saknar nödvändig kompetens för att fatta beslut. 

Om en ledare inte har följarnas stöd går mycket tid och energi åt till att kontrollera 
gruppen istället för att öka produktiviteten (Fiedler et al., 1995). Det är därför 
intressant att veta att yrkesarbetarna upplevde att de haft en bra relation med 
produktionsledarna under de senaste fem åren.  
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5.1.5 Transactional Theory 
Gill (2011) förklarar att en ledare som kommer med lösningar utan en dialog med 
följarna riskerar ett få följare som utför uppgifter utan något engagemang. När det 
kommer till att sätta upp mål och lösa problem är en Transactional leader autokratisk 
(Gill, 2011). Yrkesarbetarna tyckte att de idag varierar vem som löser problem. Några 
säger att de gärna skulle se mer dialog kring lösningar på problem. Detta visar på att 
de inte vill ha en ledare som till största del är auktoritär. Vidare upplever 
yrkesarbetarna att de i dagsläget får möjlighet att framföra sina åsikter. De flesta 
ansåg även att ledarna lyssnar på deras åsikter innan ledaren fattar ett beslut. De ovan 
nämnda kompetenserna som yrkesarbetarna vill se hos en ledare, stämmer inte 
överens med Transactional Theory. 

Inom Transactional Theory pratas det inte mycket om de större perspektiven (Gill, 
2011). Detta stämmer överens med respondenternas svar, de flesta tyckte inte att 
produktionsledaren ger dem en känsla av att de bidra till samhället. Lika lite tyckte de 
att produktionsledaren bidra till deras personliga utveckling, vilket stämmer överens 
med det Gill (2011) säger, nämligen att en Transactional leader inte försöker motivera 
följarna att sträva efter högre nivåer i Maslows behovspyramid. 

Bass (1990) säger att teorin bygger på en transaktion mellan ledare och följare där 
följaren erhåller en kompensation, materiell eller psykologisk, för utfört arbete. 
Yrkesarbetare verkar i första hand söka psykologisk kompensation i form av beröm 
och beröm. De vill höra om de gjort något bra, och om de gjort något mindre bra vill 
de kunna ha en dialog med produktionsledaren. 

5.1.6 Transformational Theory 
Inom Transformational Theory är det viktigt att följarna känner förtroende för ledaren 
(Gill, 2011). Yrkesarbetarna anser att deras förtroende för produktionsledaren varierar 
beroende på produktionsledarens kompetens, erfarenhet och personlighet. 
Transformational Theory leder till en bättre relation mellan ledare och följare (Bass, 
1990). Yrkesarbetarna upplever att de haft en bra relation med produktionsledaren.  

Ledaren ska motivera följarna att se organisationens och samhällets mål, samt att 
arbeta mot att nå dessa (Gill, 2011; Stone et al., 2004). Yrkesarbetarna tycker att de 
bidrar till samhället i olika grad. Några av yrkesarbetare tycker att produktionsledaren 
bidrar till att de känner så. Ledaren ska också motivera följarna att sträva efter de 
högre nivåerna i Maslows behovspyramid (Gill, 2011). Dock gick det inte att dra 
några slutsatser om huruvida produktionsledaren bidrar till detta men det framkom 
under intervjuerna att yrkesarbetarna motiveras av de högre nivåerna.  

I ramverket presenteras de fyra I:na (Bass, 1990; Gill, 2011; Cavazotte et al., 2012; 
Emmerling et al., 2015).  Nedan, i tabell 5, redovisas hur dessa I:n är kopplade till det 
som framkom under intervjuerna. 
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Tabell 5. Kopplingar mellan de fyra I:na och intervjuerna. 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån intervjusvar och (Gill, 2011; Cavazotte et al., 
2012; Bass, 1990; Emmerling et al., 2015).  
 
Kopplingen till I:na visar att produktionsledaren tar hänsyn till förmåga mer än behov. 
Yrkesarbetarna önskar att få feedback i enrum, det vill säga de vill inte bli kritiserade 
offentligt. Samtidigt ser dem att det positiva når ut till alla. Dessa kompentenser 
stämmer överens med teorin. Att yrkesarbetarna inte anser att produktionsledaren 
borde hjälpa dem att nå sina personliga mål går istället emot principerna för 
Transformational Theory.  

5.1.7 Servant Theory 
Viljan att leda andra ska grundas på en önskan att tjäna andra (Coetzer et al., 2017).  
Produktionsledaren kan tjäna följarna genom att hjälpa till i produktionen under 
stressiga perioder. Det är några yrkesarbetare som gärna ser att produktionsledaren 
hjälper till i produktionen, antingen med enklare uppgifter eller genom att vissa 
intressen och engagemang. Enligt teorin är en av ledarens uppgifter att öka följarnas 
motivation och engagemang (Irving & Berndt, 2017). 

Det är viktigt för en Servant leader att visa uppskattning och sätta värde på följarna 
(Stone et al., 2004). Enligt Irving och Berndt (2017) ska ledaren lyssna på följarna för 
att bli effektiv. Majoriteten av respondenterna upplever att de får chansen att framföra 

I:na Definition Koppling till 
yrkesarbetarnas åsikter 

Individuell hänsyn  Ser till förmågor och behov vid 
delegerande av uppgifter. Skapar 
möjlighet till utmaningar. Lyssnar 
aktivt och ger konstruktiv kritik. 

Nästan alla yrkesarbetare 
upplevde att de blir tilldelade 
uppgifter de redan kan men de 
vill testa nya saker. De 
upplever även att ledaren 
lyssnar på deras åsikter.  

Intellektuell 
stimulans  

Utmanar till självständigt tänkande 
och kreativitet. Kritiserar inte följarna 
offentligt. 

Yrkesarbetarna vill att 
produktionsledaren ska ge 
feedback i enrum om de gjort 
något mindre bra. De vill även 
vara med och lösa problem. 

Inspirerande 
motivation 

Kommunicerar en tydlig vision. 
Erbjuder följarna att uppnå sina 
personliga mål och ser motgångar som 
en möjlighet att utvecklas. 

Yrkesarbetarna anser inte att 
det är produktionsledarens 
uppgift att hjälpa dem nå 
personliga mål. Några av 
yrkesarbetarna anser att 
ledaren bidrar med en vision 
kring arbetet.  

Idealiserad 
påverkan  

Sätter andras behov först och tar 
ansvar för handlingar. 
Uppmärksammar åstadkommande 
istället för misslyckanden 

Yrkesarbetarna vill ha positiv 
feedback när de gjort något 
bra men upplever idag att den 
inte når ut till alla. De vill att 
ledaren ska ta mer ansvar.  
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sina åsikter. Några upplever dock att produktionsledaren bör bli bättre på att lyssna på 
dem.  

En Servant leader inger följarna en känsla av förtroende (Gill, 2011). Yrkesarbetarnas 
förtroende för produktionsledaren varierar, beroende på produktionsledarens 
kompetens och erfarenhet. Vidare skriver Coetzer et al. (2017) att en Servant leader 
ska skapa en vision som har samhällsvärde. Enbart några yrkesarbetare tyckte att 
produktionsledaren fick dem att känna att de bidrar till samhället.  

En Servant leader ska förbereda arbetet (Coetzer et al., 2017). I det ingår, enligt 
yrkesarbetarna, att se till att det material och de maskiner som behövs finns på plats. 
Dock säger yrkesarbetarna att det är deras uppgift att meddela om material som spik 
och skruv börjar ta slut. 

Coetzer et al. (2017) säger att ledaren ska ta tillvara på följarnas styrkor och 
svagheter. Även Stone et al. (2004) säger att ledaren bör hjälpa följarna att utvecklas. 
Till största del får yrkesarbetarna uppgifter de redan och fokus ligger på att ta tillvara 
på deras styrkor. 

Under intervjuerna behandlades de åtta egenskaperna och de fyra kompetenserna som 
Coetzer et al. (2017) anser att Servant Theory innehåller. Kopplingen mellan 
egenskaperna, kompetenserna och yrkesarbetarnas åsikter går att läsa i tabell 6 och 7. 
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Tabell 6. Koppling mellan Servant egenskaper och yrkesarbetarnas åsikter. 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån ramverk och empiri.  
 
Tabell 7. Koppling mellan Servant kompetenser och yrkesarbetarnas åsikter. 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån ramverk och empiri. 
 
Det går att se vad av yrkesarbetarnas åsikter kring egenskaper och kompetenser som 
stämmer överens med teorin och vad som inte gör det. För det mesta vill 
yrkesarbetarna ha en ledare med dessa egenskaper och kompetenser.   

5.2 Resultat 

5.2.1 Hur anser yrkesarbetarna att produktionsledaren påverkar deras 
effektivitet? 
Yrkesarbetarna anser att faktorer som påverkar deras effektivitet är 
produktionsledarens personlighet, erfarenhet och praktiska kunskap om produktionen. 
Ledarens förmåga att planera arbetet, kommunicera samt att de kan svara på frågor 
nämndes också. Yrkesarbetarna säger att effektiviteten skulle öka om 

Servant egenskaper Koppling till yrkesarbetarnas åsikter 

Äkthet Är den femte viktigaste egenskapen 

Ödmjukhet Är den viktigaste egenskapen 

Medkänsla Kopplas till Social kännedom vilket togs 
upp i intervjuerna 

Ansvarsskyldighet Ledaren ska stå för sina beslut och ha ”koll 
på läget” 

Förmågan att lyssna Ledaren bör bli bättre på att lyssna 

Mod Valdes inte som en viktig egenskap 

Integritet Kopplas till Självhantering som inte valdes 
som en viktig egenskap 

Altruism Går inte att koppla till någon åsikt 

Servant kompetenser Koppling till yrkesarbetarnas åsikter 

Egenmakt Yrkesarbetarna vill vara delaktiga i problemlösning 

Förvaltarskap Yrkesarbetarna vill vara med och välja arbetsuppgifter 

Bygga relationer Under de senaste åren har relationen varit bra och 
utvecklats mellan ledare och yrkesarbetare 

Förmedla en 
intresseväckande vision 

Detta anser inte yrkesarbetarna att ledaren gör 
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produktionsledaren fick mer bestämmanderätt. Vidare upplevde alla yrkesarbetare att 
de främst får uppgifter de redan kan, vilket gör att de kan arbeta effektivare. Under 
intervjuerna framkom det att yrkesarbetarna tycker att produktionsledaren har en stor 
påverkan på deras effektivitet. 

5.2.2 Vilka effektiva ledaregenskaper ska produktionsledaren ha för att 
motivera yrkesarbetarna? 
I ramverket presenterades 23 egenskaper som enligt tidigare forskning skapar en 
effektiv ledare. I tabell 8 redovisas vilka egenskaper yrkesarbetarna antingen valde 
eller nämnde under intervjuerna, samt vilka som inte togs upp. Alla egenskaperna i 
tabellen är viktiga för att bli en effektiv ledare, även de som inte har rangordnats eller 
nämnts av yrkesarbetarna. Dock bör produktionsledaren, för att öka yrkesarbetarnas 
effektivitet, lägga extra fokus på de egenskaper yrkesarbetarna har valt eller nämnt 
under intervjuerna. 
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Tabell 8. Resultat över de effektiva ledaregenskaperna 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån de effektiva ledaregenskaperna i ramverket 
samt från yrkesarbetarnas val och åsikter under intervjuerna. 

Effektiva 
ledarskapsegenskaper 

Rangordning 
av utvalda 
egenskaper 

Övriga egenskaper 
yrkesarbetarna 
nämnt  

Egenskaper som 
yrkesarbetarna inte 
valt eller nämnt 

Ödmjukhet 1   

Relationshantering 
(Emotionell Intelligens) 

2   

Självkännedom (Emotionell 
Intelligens) 

3   

Bestämdhet 4   

Äkthet 5   

Trovärdighet 6   

Entusiasm, Optimism, 
Värme 

7   

Självförtroende 8   

Humor 9   

Extrovert 10   

Social kännedom 
(Emotionell Intelligens) 

 X  

Intern Kontroll  X  

Problemlösning  X  

Passion  X  

Målsättning  X  

Kommunikation  X  

Ansvarsskyldighet  X  

Tidshantering  X  

Konflikthantering  X  

Team Building  X  

Mod      X 

Självhantering (Emotionell 
Intelligens) 

    X 

Flexibel och Mottaglig   X 
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5.2.3 Vilken av ledarskapsteorierna är mest relevant för att öka 
effektiviteten i produktionen? 
Baserat på information från ramverket och empirin vill yrkesarbetarna inte att 
produktionsledaren ska arbeta med Transactional Theory. Flera av tidigare 
undersökningar nämner även att denna teori är ineffektiv. Vidare är Contingency 
Theory inte heller rätt teori för att öka effektiviteten då yrkesarbetarna vill ha en 
ledare som anpassar sig efter situationen.  

Yrkesarbetarna ser framförallt fördelar med principerna som ingår i Transformational 
Theory och Servant Theory. Inom Transformational Theory finns det flera 
ledarskapskompetenser som yrkesarbetarna gärna ser hos produktionsledaren. Vidare 
finns det inom Servant Theory många ledarskapskompetenser som produktionsledaren 
saknar men som yrkesarbetarna vill att ledaren ska ha. Både teorin om 
Transformational och Servant är bevisade effektiva ledarskapsteorier. 

Resultatet av denna undersökning blir därmed att byggbranschens produktionsledare 
ska arbeta med ledarskapsteorierna Transformational och Servant där fokus ska ligga 
på de kompetenser som yrkesarbetarna nämnt som viktiga. Även om teorierna har 
flera gemensamma nämnare skiljer de sig åt beträffande ledarens fokus. En 
Transformational leader fokuserar på organisationens mål medan en Servant leader 
fokuserar på individerna som utgör organisationen. Produktionsledaren befinner sig 
inte på den organisationsnivå där strategier för att nå organisations mål formuleras. 
Det kan därför vara aktuellt för produktionsledaren att i första hand arbeta med 
Servant Theory men de bör även ta hänsyn till Transformational Theory. 

5.3 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att bidra med kunskap om hur effektiviteten i 
byggproduktionen kan ökas genom effektivt ledarskap.  

Den första frågeställningen handlar om hur yrkesarbetarna upplever att 
produktionsledaren påverkar deras effektivitet. Dels vad produktionsledaren gör bra, 
samt vad ledaren behöver förändra. Informationen från denna frågeställning kunde 
sedan jämföras med de olika ledarskapsteorierna för att hitta svaret på frågeställning 
tre.  

Frågeställning två utreder de ledaregenskaper som motiverar yrkesarbetarna. Genom 
att ta reda på vilka effektiva ledaregenskaper som motiverar yrkesarbetare kan 
produktionsledaren få reda på vilka egenskaper denna bör utveckla för att skapa 
effektivitet. Tidigare forskning har nämligen visat att det finns att starkt samband 
mellan motivation och effektivitet.  

Slutligen kopplar frågeställning tre yrkesarbetarnas åsikter till en välkänd 
ledarskapsteori, som i stor utsträckning stämmer överens med vad yrkesarbetarna 
tycker gör dem effektiva och motiverade. Transformational och Servant Theory 
innehåller mycket av det yrkesarbetarna vill ha hos en produktionsledare, samt säger 
teorierna en hel del om vad en effektiv ledare är. Anledningen till att göra en koppling 
till dessa välkända ledarskapsteorier är för att det ska vara möjligt att bygga vidare på 
resultatet genom användningen av dessa teorier.
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan förs diskussioner kring resultatet och metoden samt en reflektion kring arbetets 
begräsningar. Därefter redovisas slutsatser och rekommendationer följt av förslag på 
vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet anses trovärdigt då innehållsvaliditeten säkerställdes genom att 
intervjufrågorna utformades specifikt för detta syfte. Innehållsvaliditeten kunde ha 
ökats ytterligare om författarnas förkunskaper inom området varit bredare, alternativt 
om tiden för genomförandet varit längre. Reliabiliteten säkrades genom att två 
intervjuare närvarade under intervjuerna som spelades in, transkriberades och 
skickades tillbaka till respondenterna för godkännande. Trovärdigheten kunde ha 
ökats om utfallet jämfördes med ett annat kriterium, exempelvis en testgrupp, eller om 
intervjuerna genomfördes av personer tränade i intervjuteknik. Resultatet hade också 
kunnat bli mer trovärdigt om respondenterna hade varit fler och utspridda på olika 
projekt, regioner eller till och med olika organisationer, samt om intervjuerna hade 
blivit mer omfattande i tid och frågor. Det hade också kunnat bli mer tillförlitligt om 
en längre litteratursökning hade genomförts för att ytterligare säkerställa att 
intervjufrågorna var rätt utformade för att ge svar på frågeställningarna. 

De tre frågeställningarna är alla formulerade på ett sådant vis att de bidragit till att 
uppnå målet för detta arbete. Frågeställning ett fokuserar på ledarskapets påverkan på 
effektiviteten utifrån följarnas perspektiv. Det finns ett samband mellan följarens 
effektivitet och motivation, därför är det relevant att undersöka vad som motiverar 
yrkesarbetarna som ett steg mot att öka deras effektivitet. Detta täcks in av 
ledaregenskaperna för effektivitet i frågeställning två, vilket bidrar till att utveckla 
ledarskapet mot ett effektivare ledarskap. Genom frågeställning tre lyfts resultatet från 
den specifika undersökningen till en mer generell nivå och därmed blir detta arbete 
relevant för flera organisationer.  

Det visade sig att yrkesarbetarna anser att det finns sådant produktionsledaren kunde 
göra bättre för att öka deras effektivitet. Yrkesarbetarnas åsikter tillsammans med 
informationen om effektiva ledaregenskaper och ledarskapsteorier har gjort att denna 
undersökning kunnat bidra med ny kunskap om hur effektivt ledarskap kan öka 
effektiviteten i byggproduktionen. 

6.2 Metoddiskussion 
Datainsamlingen genomfördes i form av en litteraturstudie och åtta intervjuer. 
Litteraturstudien användes först till att formulera relevanta intervjufrågor och sedan 
för att analysera intervjusvaren och besvara frågeställning två och tre. Båda 
metoderna var nödvändiga eftersom frågeställningarna handlar om individers åsikter 
och hur dessa relaterar till olika ledarskapsteorier.  

En mer djupgående litteraturstudie innan intervjuerna hade medfört ett bättre resultat. 
Att redan från början använda databaser som var speciellt inriktade mot relevanta 
områden hade förenklat sökprocessen, denna strategi användes först senare under 
arbetsgång. Ett mer avgränsat undersökningsområde hade lett till ett bättre resultat då 
ledarskapsteorierna är för komplexa för att undersökas grundligt på den begränsade 
tiden för detta arbete. Det visade sig även under litteratursökningen att det fanns mer 
information om produktiviteten i byggproduktion än vad det fanns om effektiviteten. 
En ändring av sökord ledde till mer relevanta sökresultat.  
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Beslutet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod var passande eftersom 
undersökningen handlar om att få fram personers åsikter och intervjuer ger 
respondenterna möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar. Det är möjligt att 
resultatet skulle ha blivit annorlunda om intervjuerna genomförts med en 
yrkesarbetare i taget. I denna undersökning finns risken att respondenterna påverkat 
varandra när de har svarat på intervjufrågorna. Rangordningen av ledaregenskaper 
hade kunnat genomföras separat som en enkät, men genom att göra det under 
intervjuerna minskade risken för missförstånd och missvisande resultat. Att para ihop 
uttalanden med ledaregenskaper medförde ett mer rättvisande resultat som inte 
begränsade undersökningen till de utvalda egenskaperna. Sammanfattningsvis har rätt 
metoder använts, men metoderna hade kunnat utvecklas mer för ett bättre slutresultat.  

6.3 Begränsningar 
Undersökningen begränsades till åtta av Skanskas yrkesarbetare vid ett projekt i 
Stockholm, Sverige. Denna begränsning gjordes på grund av Skanskas intresse för 
sina egna yrkesarbetares effektivitet. Detta har lett till att undersökningen fått fram en 
tydlig bild av vad dessa åtta yrkesarbetare har för erfarenheter och åsikter om 
produktionsledaren. Empirin var alltför begränsad för att ge ett generellt svar på vad 
yrkesarbetare vill ha för ledarskap. Det begränsade antalet respondenter berodde på 
svårigheter med att samordna examensarbetets tidsplan med Skanskas 
produktionstidsplan. Om samma undersökning görs igen kommer respondenternas 
svar eventuellt skilja sig från de som tas upp i detta arbete då det bygger på en 
kvalitativ undersökning som undersöker åsikter och upplevelser vilka alltid kan 
förändras.  

Det är inte säkert att den ledarskapsteori med störst positiva inverkan på 
yrkesarbetarnas effektivitet är en av de fyra som detta arbete har behandlat. 
Undersökningen begränsades till dessa ledarskapsteorier för att inte bli för bred, 
teorierna som valdes ut var de som ansågs mest aktuella och relevanta. Bedömningen 
av relevansen grundades bland annat på när teorierna utformades och på mängd 
tillgängligt material. Antalet egenskaper begränsades till tolv i intervjun eftersom 
många av de 23 effektiva ledaregenskaper kunde kopplas samman. Det ansågs finnas 
en risk att respondenterna skulle kryssa för egenskaper utan att fundera över vad de 
faktiskt tyckte om alla 23 egenskaperna togs med. Om alla egenskaperna hade tagits 
med under intervjuerna kunde resultatet dock blivit mer utförligt och eliminerat risken  
att någon egenskap som respondenterna anser viktig inte räknades in i resultatet.  

Med hänsyn till de risker som finns och tidsbegränsningen för arbetet hamnade 
beslutet på att avgränsa arbetet för att få fram ett tillräckligt tillförlitligt resultat inom 
tidsramen. Resultatet är i första hand giltigt i det specifika fallet, men genom att göra 
kopplingarna till ledarskapsteorierna åstadkoms ett mer generellt gällande resultat. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Byggbranschen behöver öka sin effektivitet för att kunna hantera de förändringar 
samhället står inför. I denna undersökning har det framkommit att ett viktigt steg mot 
ökad effektivitet är ökad produktivitet under produktionsfasen. Det finns ett tydligt 
samband mellan en persons produktivitet och motivation, därför är det relevant att 
undersöka vad som motiverar yrkesarbetarna. Det har visat sig möjligt att komma till 
rätt med en del av problemet genom att utveckla ledarskapet i produktionen. 

Det förefaller finnas goda möjligheter att öka effektiviteten i byggbranschen genom 
att utforma ledarskapet baserat på vad som motiverar yrkesarbetarna. Det handlar 



Diskussion och slutsatser 

32 

således inte bara om att utveckla nya system för att öka effektiviteten, utan fokus 
måste läggas på de personer branschen består utav. Eftersom byggbranschen, trots den 
senaste tidens utveckling, fortfarande är väldigt beroende av yrkesarbetarnas 
produktivitet är det extra viktigt att förstå vad som motiverar denna grupp. Mycket av 
den forskning som finns kring ledarskap i byggbranschen utgår från ledarnas åsikter 
om vad som fungerar bra eller mindre bra. I och med detta är det inte säkert att 
ledarskapet stämmer överens med följarnas åsikter. Detta arbete har därför undersökt 
vad yrkesarbetarna vill ha för ledare. Även om det är högst individuellt går det att se 
vissa gemensamma tendenser i svaren.  

Slutsatser och rekommendationer: 

 Byggbranschen behöver öka effektiviteten för att tillgodose samhällets behov. 
Effektiviteten beror till stor del på yrkesarbetarnas motivation och därför 
behövs ledare som motiverar yrkesarbetarna.  

 För att skapa effektiva produktionsledare som motiverar följarna bör 
branschen arbeta med ledarskapsteorin Servant och till viss del även teorin om 
Transformational.  

 Byggbranschen borde prioritera att deras produktionsledare har eller utvecklar 
de effektiva ledaregenskaper, speciellt de egenskaperna som yrkesarbetarna 
anser är viktigast.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning har visat att det finns ett tydligt samband mellan ledarskap, 
effektiva ledaregenskaper, motivation och effektivitet. Vidare har det framkommit att 
yrkesarbetarna tycker att det finns saker med ledarskapet i produktionen som kan 
förbättras för att öka deras effektivitet.  

Ett viktigt nästa steg är att hitta ett mer generellt svar kring vad yrkesarbetarna vill ha 
för ledarskap. Detta kan göras genom att undersöka fler personers åsikter, förslagsvis 
även personer från andra organisationer och delar av Sverige. Byggbranschen 
omfattar fler yrkesgrupper än bara yrkesarbetare, exempelvis projektörer. Det kan 
därför vara relevant att även undersöka andra yrkesgruppers tankar och åsikter kring 
ledarskap. För att på så sätt komma fram till en förändring av ledarskapet och en 
förbättring av effektiviteten inom branschen.  

Det kan vara av intresse att undersöka ett större antal teorier kring ledarskap och se 
om det finns någon annan teori som ännu bättre stämmer överens med yrkesarbetarnas 
åsikter kring ledarskap. Med ett allmängiltigt svar på frågan om vad yrkesarbetarna 
vill ha för ledarskap för att bli effektiva, kan en generell ledarskapsteori utvecklas. 
Detta skulle underlätta för varje enskild organisation då de inte själva behöver lägga 
resurser på att komma fram till vilken typ av ledarskap som skulle öka medarbetarnas 
effektivitet. På detta sätt kan Sveriges byggbransch bli mer effektiv. 

Förslag på nya undersökningsfrågor: 

 Hur anser följarna (yrkesarbetarna/projektörerna) i Sveriges byggbransch att 
ledarna/cheferna påverkar deras effektivitet? 

 Vilken ledarskapsteori är mest relevant för att öka effektiviteten i 
byggbranschens olika faser? 

Med hjälp av vidare forskning kring ämnet och svar på ovanstående 
undersökningsfrågor finns det möjlighet att skapa en effektivare byggbransch med 
motiverade medarbetare. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Språk Träffar 

Scopus 

2008-2018 

"Construction" AND 
"Worker*" AND 
"Affecting" AND 
"Productivity" 

Title, 
Abstract, 
Keyword 

46 

2014-2018 

”Construction” AND 
”Leadership” English 915 

"Personality Profiles" 
AND "Effective 
Leadership" 

18 

"Construction Worker*" 
AND "Productivity" AND 
"Motivation" 

English 35 

"Leadership theory" AND 
"Contingency theory" 18 

”transformational” AND 
”transactional” 1127 

"transformational 
leadership" AND 
"Effective*” AND 
"personality traits" 

46 

"Leadership theory" AND 
"Contingency" 45 

"Less leadership" 29 

Emerald 
Insight 

2014-2018 "Construction" AND 
"Productivity" 

Content 
Item Title 13 

2004-2018 
"Servant" AND 
"Transformational" AND 
"Leadership" 

Abstract 18 

Science 
Direct 2014-2018 

"Leadership" AND 
"Leader" AND 
"Personality traits" 

22 

"Situational" AND 
"Transformational" 569 
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"Situational" AND 
"Transformational" AND 
"Leadership" 

12 

"Employee motivation" 
AND "Leadership style*" Title, 

Abstract, 
Keyword 

8 

"Transactional" AND 
"leadership"  AND 
"effective*" 

18 

"Effective" AND 
"Leadership traits" 

Title, 
Abstract, 
Keyword 

5 

"Transformational" AND 
Bernard Bass 

Title, 
Abstract, 
Keyword 
Author 

6 

"Transformational 
Leadership" AND 
"Transactional 
Leadership" AND 
"Temporary 
Organisation*" 

5 

Google 
Scholar 2014-2018 "Leadership skills" AND 

"Construction" All in title 5 

Springer 
Link 

2014-2018 

"Leadership" AND 
"Motivation" 34891 

"Leadership and 
Motivation" The exact 

phrase 

70 

2008-2018 "Servant Leadership 
Theory" 51 

Semantic 
Scholar 

"Situational AND 
”Contingency" AND 
"Leadership” 

56 

ProQuest 
Central 

2016-2018 
"servant leader" AND 
"servant leadership" AND 
"organisation*" 

English 54 

”Servant Leadership” 
AND ”Follower Focus” 25 

Kommentar: Egenskapad tabell utifrån den litteratursökning som genomförts. 
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Intervju 1 
*=Intervjuspecifika följdfrågor 

 

Tycker ni att er grupp är effektiva på jobbet? 
YA 1: Nej.  
YA 2: Nej jag håller med.  
  
Vad tror ni skulle göra gruppen effektiv? 
YA 1: Hur ska vi utveckla det här? 
YA 2: Bra fråga 
YA 1: Det har hänt någonting inte bara inom byggnadsbranschen utan inom alla företag i 
Sverige. Man har byt ut ledningen mot människor som inte har kunskap inom branschen, 
allting går bara ut på ekonomi nu. Vi har alltså tappat effektivitet i och med det. På grund av 
bristen på kunskap, alla ser bara pengar. Förr i tiden hade alla arbetsledare som kom till 
jobben varit ute och praktiserade på jobbet. Nu kommer de direkt från skolan och tror att de 
kan allting. De kan det i teorin men de kan det inte i praktiken. Så att allting blir sämre. 
Praktisk kunskap om yrket har försvunnit.  
 
Har du något att tillägga (YA 2)?*  
YA 2: Nej. Kan bara hålla med egentligen.  
 
 
Vad motiverar er på jobbet? 
YA 1: Vad som motiverar oss? Jag kan ju bara tala för mig, eftersom vi tillhör två olika 
åldersgrupper... 
YA 2: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga… 
YA 1: För min del tro jag det har med uppfostran och så att göra, att man ska sköta ett jobb. 
En viss yrkesstolthet handlar det väl om. Det har med tidsplaner och grejer att göra man vet 
när det ska vara klart och så fixar man det.  
YA 2: Ja jag har i stort sätt samma svar. 
 
                                                                                                                                                                           
Om ex. skruven börjar ta slut, 1. Är det er uppgift att berätta för 
produktionsledaren att det behövs mer. Eller 2. Är det produktionsledaren som 
ska gå och se så att det alltid finns skruv?  
YA 1: Nej det är vår uppgift. 
YA 2: Ja det är våran 
 
Och det är så ni vill ha det? Eller skulle ni vilja att det ansvaret låg på dem?* 
YA 1: Nej  
YA 2: Nej det är väl enda sättet det kommer att funka på om vi säger till.  
 
 
Tror ni att ni skulle bli mer motiverad om produktionsledaren hjälper till mer i 
produktionen, exempelvis under stressiga perioder? 
YA 1: Nej 
YA 2: Precis 
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Har ni fått vara med och välja vilka uppgifter ni vill utföra under de senaste 
projekten?  
YA 1: Ja, ska du svara eller ska jag svara på det? 
YA 2: Ja ofta får man en uppgift tilldelad men sen får man vara med och bestämma hur den 
ska lösas. 
YA 1: Men sen har det även att göra med dagsläget och med kunskap. 
YA 2: Ja 
YA 1:Vad du kan vad du har gjort tidigare och sådana saker.  
 
TH: Så då är de oftast så att ni får uppgifter ni kan eller är det oftare ni får 
uppgifter som ska utveckla er, så ni får lära er något nytt?* 
YA 1: Nej, oftast är det väl sådant vi ja kan sedan tidigare . 
YA 2: Ja. 
 
 
Hur påverkar produktionsledaren motivation på arbetsplatsen? 
YA 1: Ja det är okej. Det är inga bekymmer eller så. 
 
Om ni har en väldigt motiverad PL blir ni mer motiverade då? Om det är någon 
som är omotiverad på jobbet påverkar det er?* 
YA 1: Ja det gör det ju. 
YA 2: Ja. 
YA 1: Givetvis gör det det. Så jag vet inte, jag tycker vi har bra produktionsledare här.  
YA 2: Ja eller hur. Nu har jag inte varit här så länge att man lärt känna dem men första 
intrycket är väl ganska bra.   
                                                                                                                                                             
 
Upplever ni att ni genom ert yrke bidrar till samhället? 
YA 1: Ja det gör vi ju. 
YA 2: Ja. 
YA 1: Du vet ju vad vi tillhör för avdelning. Det är ju samhällsbyggnation i stort sätt, 
sjukhus, hotell, kontor och affärs grejer, vi går inte på bostäder alls. Så det tycker jag väl att 
vi gör.   
 
 
Har era produktionsledare bidragit till att ge er den känslan?  
YA 1: Nej men vi vet ju att det är så. 
YA 2: Ja. 
 
Ni vet det oavsett?* 
YA 1: Ja det vet vi. 
 
 
Bidrar produktionsledarna till att ni kan uppfylla era personliga mål? 
YA 1: Jag förstår vad du menar men sånt där har man ju utvecklingssamtal till. Men det är så 
att man är här och jobbar, sen när man går härifrån då är man hemma och då gör man sitt 
eget. 
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YA 2: Då tänker man inte på jobbet så mycket  
YA 1: Nej. Och dem har väl egentligen inte att göra med vår fritid, vad vi gör. 
 
 
Har dem nåt att göra med liksom om ni skulle säga jag skulle vilja göra det här 
i framtiden i yrkeslivet? Är det något som PL kan vara med och hjälpa er nå dit 
eller går det vidare genom någon annan i företaget?* 
YA 1: Ja det är väl flera som någon har gått från YA till tjänstemanssida.  
YA 2: Ja 
YA 1: Så den chansen finns ju.  
YA 2: Ja, men det har väl också blivit svårare än vad det var förut.  
 
 
Känner ni förtroende för produktionsledarna?  
YA 1: Ibland  
YA 2: Ja ibland. 
 
Och beror det på situation eller beror det på vilken person vi pratar om?* 
YA 1: Nej det har inget med person att göra utan det handlar om det där jag sa förut att de 
kommer och är teoretiskt utbildade men det stämmer inte med verkligheten och då blir det 
knas. Ibland kommer någon och säger något som vi direkt vet inte stämmer. Även 
arbetsledare måste få växa in i yrket. Det är aldrig någon som är fullärd, det är inte ens vi. 
YA 2: Nej. 
YA 1: Så är det ju.  
YA 2: Det kommer vi aldrig bli.  
YA 1: Nej. 
     
                                                                                                                                                                     
Skulle ni säga att ni har haft en bra relation med produktionsledarna ni arbetat 
med de senaste fem åren?  
YA 1: Ja. 
YA 2: Ja. 
 
 
Om det uppstår en situation som er produktionsledare har svårt för att hantera 
vilket av följande alternativ tror ni gruppen skulle tycka var den bästa 
lösningen: 1. Att ni byter produktionsledare till någon som lättare kan hantera 
den nya situationen (alltså ni får in en helt ny produktionsledare) eller 2 att 
produktionsledaren tar in hjälp från någon som kan hjälpa till att lösa 
situationen (dvs. tills situationen är löst kommer ni att ha två 
produktionsledare)?  
YA 1: Jag måste fundera lite på hur dem gör. 
YA 2: Ja. 
YA 1: Jag måste tänka efter om dem byter ut. Det har dem gjort ibland, det är Skanska som 
gör det. Dem byter ut när det inte funkar. 
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Och tycker ni att det hjälper eller blir det bara rörigt att få in nån som inte är 
insatt i projektet.* 
YA 1: Det klart att det blir rörigt, det blir det för att de människorna också måste sätta sig in i 
allting. 
YA 2: Jag tror att det skulle vara bättre med det andra alternativet, att man får in hjälp under 
den perioden. 
YA 1: Ja. 
 
 
Skulle ni vilja ha en produktionsledare med bestämmarrätt?  
YA 1: Ja jag tycker så. 
YA 2: Ah jag har inget svar på den.  
 
Som vi har förstått det tar det ibland lång tid innan några beslut fattas för att 
dem måste långt upp och vända.* 
YA 1: Plus att dem även måste till beställaren för nu ska beställaren vara med och bestämma 
mycket mer. Så allting tar längre tid.  
 
Men om du samtidigt tvivlar lite på deras kunskap ibland inom området känner 
du fortfarande att det skulle kunna vara bra om dom kunde fatta besluten?* 
YA 1: Jo men får man vara med och ta beslut hela tiden så lär man sig och så kommer man  
in i en sak bättre. Och ska du hela tiden fråga och det är konsulter hit och dit och dem är borta 
då tar det tid. Då förstår jag att även dem ruttnar tillslut. Jag menar det har vi varit med om, 
inte här men på förra bygget till exempel det var kaos ibland på grund av såna saker.    
YA 2: Ja 
                                                                                                                                                                         
Nu kommer ni få välja mellan två alternativ igen: 1. Frågar produktionsledarna 
er om lösningar på problem? Eller 2. Talar produktionsledarna om hur ni ska 
lös problemet utan att först haft en dialog med er? 
YA 1: Jag tror inte dem frågar oss ens. 
YA 2: Nej. 
YA 1: Dem vet att vi löser det. 
YA 2: Ja. 
 
Så det är inte så att ni går till produktionsledaren och säger att det här har dykt 
upp, utan ni bara löser det?* 
YA 1: I och med att vi har en bas som vi pratar med om han sen pratar med 
produktionsledaren det vet inte vi. 
YA 2: Ja, precis. Det går ju till basen först. 
 
Tycker ni att det är ett bra sätt att sköta det på oavsett hur han nu sköter det?* 
YA 1: Ja. 
YA 2: Ja. 
 
 
Tycker ni att ni får en chans att framföra era åsikter? 
YA 2: Ja. 
YA 1: Ja. 
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Lyssnar produktionsledarna på era åsikter innan produktionsledarna pratar 
själv? 
YA 1: Ja det gör dem. 
YA 2: Ja. 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar om ni gör ett misstag?  
YA 1: Vi kan ju inte ens sätta oss in i den situationen. 
YA 2: Nej. Det är en svår fråga. 
 
Det finns ju väldigt många sätt man kan hantera det på kan ni tänka er nån som 
har reagerat på ett sätt som ni tyckte inte var så bra när någon gjorde ett 
misstag?* 
YA 1: Ja vet inte. 
YA 2: Inte som jag kan komma på nu. 
YA 1: Nej. 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar när ni gjort något bra? 
YA 1: Jo men igår hade vi möte då fick vi kaffe och munkar. 
 
Vad det för att ni hade gjort något bra?* 
YA 1: Nej det får vi oftast på alla möten 
 
Men om ni nu har gjort något bra hur vill ni då att dem uppmärksammar det?* 
YA 1: Ja men dem säger ju till oss att det har gått bra. 
YA 2: Ja det gjorde han ju igår på mötet då sa han "bra jobbat, tycker ni jobbar på bra". 
YA 1:  Ja man ska ju inte ha några presenter det ska ju inte var några kalas eller såna grejer.  
YA 2: Nej. Jag vet inte om det behövs något mer än så. 
YA 1: Vi är anställda här för att göra ett jobb  
YA 2: Ja. 
YA 1: Lite positiv feedback bara och det får vi. 
YA 2: Ja. 
 
 
Vilken ruta beskriver bäst er på jobbet den senaste tiden?  
(Se bilaga 2) 
YA 1: Högt engagemang & hög kompetens. 
YA 2: Högt engagemang & hög kompetens.  
 
Kan ni känna igen er i dem andra rutorna under er tid som yrkesarbetare? 
J: Ja men vist har man väl det. 
 
Upplevde ni att produktionsledarna förändrade sitt beteende beroende på vilken 
ruta ni befann er i? 
YA 2: Jag vet inte, för mig har det mest varit personligt. Inte så mycket arbetsledaren kunnat 
påverka. 
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Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare som ni tyckte var bra, vad var 
det som gjorde att ni tyckte det?  
YA 1: Jaha du. Men vilka frågor du kommer med  
YA 2: Ja det här är ju svårt. 
YA 1: Ja. Men bra å bra. Jag vet inte vad. Vi sak göra det vi säger. 
YA 2: Ja 
YA 1: Men det där är så svårt. 
YA 2: Ja. 
YA 1: Jag vet inte vad man ska säga riktigt.  
YA 2: Kom med information som behövs. 
YA 1: Så är det aldrig nåt bekymmer egentligen  
YA 2: Nej  
YA 1: Det är det inte. 
YA 2: Glöm inte bort att beställa saker som vi säger till om. Svårt att se specifika exempel på 
personer. 
YA 1: Det vi alltså alltid vill ha är klara besked på det vi ska göra. 
YA 2: Ja.  
YA 1: Vi vill ju inte att de ska komma med en massa ändringar hela tiden. Gör personer det, 
blir man irriterad till slut. 
YA 2: Det är lättare att ta upp dåliga exempel. 
 
Men ska vi börja där? Så kanske vi kan säga att motsatsen är bra? Det är 
nämligen min nästa fråga, om ni kan tänka på vad som är mindre bra?* 
YA 2: Ja, men det är ju som vi var inne på, man säger till om ritningar sen tar det en-två 
veckor innan det händer nånting. Samma med beställning av material, det kommer aldrig. 
Material beställs inte förrän vi ska börja med uppgiften. 
YA 1: Framförhållning  
YA 2: Nej precis. Så det är väl en av dem viktiga sakerna, framförhållningen på jobben att 
man inte kan komma och beställa material samma dag som jobben ska starta. Men det har 
hänt många gånger. 
YA 1: Sen tror jag att även dem som är arbetsledare på det här stället… Det är i början så det 
funkar men på det förra stället vi var på där var det nån inne på kontoret som satt och bromsar 
hela tiden, sa att det blir för dyrt, den personen har ingen koll på vad vi höll på med ute på 
själva arbetsplatsen. Det är alltid nånstans i den här kedjan som det sitter någon som säger nej 
det får vi inte köpa. Så går dem ut och säger till oss att nej det blir ingenting och så blir 
arbetet lidande. Det tar längre tid och då kan det komma negativa saker som att vi inte hinner 
på grund av att vi inte har fått material. Det är såna saker som kan skapa irritation men i vet 
ju nu att det inte egentligen är mot våra arbetsledare utan det är högre upp.  
YA 2: Ja. 
YA 1: Jag tror att alla har hamnat inne på kontoret och ska sitta och skriva papper istället för 
att vara ute på jobbet det är så mycket pappersexercis som har kommit till. 
J: Ja. 
YA 1: Jag vet inte vem det är som kräver alla de här papperna. Det är arbetsberedningar hit 
och dit, som vi är med på givetvis, sen är det nån som ska sista och skriva ut dem här inne 
och det tar ju bort tid. Så det är väl sånt, det är inte bara den här branschen det är i alla 
branscher så har det blivit mycket mer papper eller data som du ska sitta och skriva.  
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Välj ut de 6 egenskaper (grupper med egenskaper) som ni tycker är viktigast att 
en produktionsledare har.  
Rangordna dessa utifrån vilken egenskap som gör dig mest motiverad, 1 = 
mycket viktigt för motivationen 6 = minst viktigt för motivationen  
YA 1: 1.Ödmjukhet. 2. Bestämdhet. 3. Extrovert. 4. Humor. 5. Självkännedom. 6. 
Trovärdighet. 
YA 2: 1. Äkthet. 2. Ödmjukhet. 3. Självförtroende. 4. Självkännedom. 5. Bestämdhet. 6. 
Relationshantering. 
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Intervju 2 
*=Intervjuspecifika följdfrågor 

 

Tycker ni att er grupp är effektiva på jobbet? 
YA 3: Jag tycker det. 
YA 4: Ja, som grupp är vi nog det. Men det finns saker som går att justera, men som grupp ja. 
 
 
Ja: Vad tror ni gör gruppen effektiv? 
YA 4: Ett bra gäng, till att börja med. Alla känner alla mer eller mindre, det är positivt.  
YA 3: Vi kan varandra, det är ett lagarbete.  
 
 
Vad motiverar er på jobbet? 
YA 3: Att ha råd med fritid, är det för mig i alla fall. 
YA 4: Ja, och när man vänder sig om efter en arbetsdag och kan kolla vad man har gjort och 
kan gå därifrån och känna att man har gjort rätt för sig.  
             
                                                                                                                                              
Om ex. skruven börjar ta slut, 1. Är det er uppgift att berätta för 
produktionsledaren att det behövs mer. Eller 2. Är det produktionsledaren som 
ska gå och se så att det alltid finns skruv?  
YA 3: Självklart ett. 
YA 4: Ett, vi pratar oftast med basen. 
YA 3: Som sedan går till arbetsledaren, fast vår bas beställer själv men vi måste säga till när 
det tar slut.  
 
Tror ni att ni skulle bli mer motiverad om produktionsledaren hjälper till mer i 
produktionen, exempelvis under stressiga perioder? 
YA 4: Ska dem gå in och hjälpa oss att snickra eller armera eller? 
 
Nästa fråga är hur dem kan hjälpa till så vi kan börja där, finns det något ni kan 
komma på som dem skulle kunna hjälpa till med?* 
YA 4: Då är det bättre att dem sköter sitt jobb. 
YA 3: Ja.  
YA 4: Så att allt flyter på. 
 
 
Har ni fått vara med och välja vilka uppgifter ni vill utföra under de senaste 
projekten?  
YA 4: Det är nog både och. Man kan vara med, vi är ett samman svetsat gäng alla vet vad vi 
går för och lite vad vi vill göra och göra inte. Det är ofta basen som styr upp det hela. 
YA 3: Vill man inte göra något så säger man till. Då får man andra, det är inte så att ”du gör 
det här" bara. Men när något måste göras då får man turas om lite på tråkiga jobb och roliga 
jobb. 
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Väljer ni uppgifter ni redan kan eller testar ni något nytt?* 
YA 3: Om man kan allt? Jag skoja bara. Jag gör gärna nya grejer, jag tycker det är kul att lära 
mig nya saker, jag är väldigt öppen för nytt.  
YA 4: Då är vi lika, jag provar också  gärna på nya saker. 
YA 3: Hela laget tror jag är lika, alla är sugna på nya metoder och allt möjligt.  
 
 
Hur påverkar produktionsledaren motivation på arbetsplatsen? 
YA 3: Det finns olika arbetsledare, vissa är jätteroliga att jobba med vissa är mindre roliga. 
Om man tittar generellt, det är så jag tänker i alla fall, då är det både och. Det finns väldigt 
motiverande arbetsledare och icke motiverande. De sänker istället för att höja den, då bli man 
bara arg.  
                      
                                                                                                                                      
Upplever ni att ni genom ert yrke bidrar till samhället? 
YA 3: Vi bygger hus, så jo det gör vi väl. Det är inget man går och tänker på men ställs frågan 
så visst.  
 
Det är inte så att er arbetsledare när dem pratar med er om det pågående 
projektet ger er den känslan?* 
YA 4: Man får höra det någon gång ibland men det är inte ofta. 
YA 3: Ja Karolinska sjukhuset bland annat där kände man någonting. 
 
 
Bidrar produktionsledarna till att ni kan uppfylla era personliga mål? 
YA 4: Till och från där också beroende på arbetsledaren. 
 
Tycker ni att det är något dem borde göra?* 
YA 4: De ska vara med i laget som sagt, sen att dem har en annan uppgift det är något annat. 
Vi ska jobba åt samma håll, och det gör vi oftast.  
YA 3: Oftast. 
YA 4: Inte alltid. Men alla är vi olika. 
 
 
Känner ni förtroende för produktionsledarna?  
YA 4: Oftast 
YA 3: Precis, det som gäller alla är att om man kolla på dem som inte är så bra arbetsledare 
och dem som är bra så har dem helt olika personligheter. Det speglar av sig på allt du säger nu 
ja eller nej. Både och.   
 
 
Skulle ni säga att ni har haft en bra relation med produktionsledarna ni arbetat 
med de senaste fem åren?  
YA 3: Ja, jag har haft det. 
YA 4: Ja det har vi oftast. Det finns några som är... men så är väl hela livet oavsett vad man 
håller på med. Men generellt är den oftare bra än dåligt.  
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Om det uppstår en situation som er produktionsledare har svårt för att hantera 
vilket av följande alternativ tror ni gruppen skulle tycka var den bästa 
lösningen: 1. Att ni byter produktionsledare till någon som lättare kan hantera 
den nya situationen (alltså ni får in en helt ny produktionsledare) eller 2 att 
produktionsledaren tar in hjälp från någon som kan hjälpa till att lösa 
situationen (dvs. tills situationen är löst kommer ni att ha två 
produktionsledare)?  
YA 3: Alternativ två tycker jag  
YA 4: Ja det tycker jag också. För då har han möjlighet att snappa upp lite och lära sig. 
YA 3: Precis, det enda sätt att lära sig är genom misstag, eller ja inte det enda sättet men en 
stor del, gör man fel lär man sig väldigt fort att man ska göra på annat sätt. Man måste gå den 
hårde vägen i all yrken tror jag. Och tas därifrån är att bara att stjälpa någon tycker jag. Om 
det inte är personkemin som brakar för då blir det svårare.    
  
 
Skulle ni vilja ha en produktionsledare med bestämmarrätt?  
YA 3: Ja i vissa lägen. 
YA 4: Ja många gånger till och med. Ställer man en fråga så skickar de e-post någonstans så 
tar det 14 dagar innan man får ett svar. Så var det inte förr, för 15 - 20 år sedan, då bestämde 
man på plats vad som skulle göras och inte göras.  
  
                                                                                                                                                         
Nu kommer ni få välja mellan två alternativ igen: 1. Frågar produktionsledarna 
er om lösningar på problem? Eller 2. Talar produktionsledarna om hur ni ska 
lös problemet utan att först haft en dialog med er? 
YA 3: Både och. Det där en bra och dålig arbetsledare enligt mig.  
YA 4: Ja  
YA 3: Ta hand om erfarenheter och lyssnar. 
 
 
Hur skulle ni vilja ha det? 
YA 3: Vill ha någon som kommunicerar.  
YA 4: Ja. 
 
 
Tycker ni att ni får en chans att framföra era åsikter? 
YA 3: Oftast 
YA 4: Ja precis oftast 
 
 
Lyssnar produktionsledarna på era åsikter innan produktionsledarna pratar 
själv? 
YA 3: Oftast, igen. 
YA 4: Oftast. 
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar om ni gör ett misstag?  
YA 4: Mycket som kan gå snett.  
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YA 4: Alla gör misstag, det är väl bara gör om gör rätt. Förklara för en att man har gjort fel. 
Det är ganska lätt att göra fel i den här branschen det är mycket som går snett. 
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar när ni gjort något bra? 
YA 3: All mår bra av beröm. Berätta att man har gjort något bra är aldrig fel. Vi har möten 
och där berättar dem om vi är kassa eller bra, kul att höra att man är duktig och att det går bra 
att tidplanen håller. Det är ett vi-beröm, mycket vi.  
T: Vi jobbar mycket i lag. 
 
                                                                                                                                                                     
Vilken ruta beskriver bäst er på jobbet den senaste tiden?  
(Bilaga 2) 
YA 4: Högt engagemang & hög kompetens. 
YA 3: Högt engagemang & hög kompetens.  
 
 
Kan ni känna igen er i dem andra rutorna under er tid som yrkesarbetare? 
YA 3: Ja, första dagen på jobbet, har man inte så hög kompetens. Jag har nog alltid haft högt 
engagemang. 
YA 4: Ja, högt engagemang. 
 
 
Ja: Upplevde ni att produktionsledarna förändrade sitt beteende beroende på 
vilken ruta ni befann er i? 
YA 4: De flesta baser eller arbetsledare anpassar sitt beteende beroende på vem det är som 
ska utföra arbetet. 
YA 3: Ja ålder och allt möjligt spelar in.  
 
 
Var detta bra eller dåligt? 
YA 4: Det är positivt. 
 
 
Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare ni tyckte var mindre bra, varför 
tyckte ni så? 
YA 4: Bland annat när dem kommer och talar om exakt hur det ska göras och man har en idé 
om förbättring eller förändring och dem inte ens vill diskutera det saken utan så här ska det 
göras. Det är inget vidare att stå och gör något som man vet inte är rätt eller som man 
misstänker inte är rätt.  
YA 3: Tyvärr så är det så att, nu låter man som en gammal gubbe men, de nya som kommer in 
tror att de är så himla duktiga. Nya från skolan som inte varit med i produktion tror att dem 
vet hur det är för de har lästa att så här är det. Men om man tar YA 4 som jobbar i 35 år så vet 
han lite bättre. 
YA 4: Det behöver inte vara bättre men det är en annan lösning.  
YA 3: Och det har yngre generationen väldigt svårt att ta till sig, tycker jag. Det finns vissa få 
som är väldigt duktiga på det men där brister det tror jag. Gamla skolans arbetsledare kom 
från produktionen och blev arbetsledare nu är det direkt från skolan till arbetsledare och där 
har vi ett problem, de har ingen praktik.  
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Önskar ni att det fortfarande var så att dem gick från produktion eller tycker ni 
bara att det behövs en annan kompetens när dem kommer från skolan?* 
YA 3: Det krävs inte en annan kompetens, det krävs lyhördhet, som vissa brister i. De som 
har det blir skitduktiga tror jag. Men de som inte är lyhörda och tror att de ska komma ut och 
bestämma och peka med hand kommer inte bli duktiga, tror jag inte in min värld, de är svåra 
att jobba med. 
 
 
Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare som ni tyckte var bra, vad var det 
som gjorde att ni tyckte det?  
YA 3: Då säger jag det som jag sa fast motsatsen. 
YA 4: En lättsam människa, lätt att kommunicera med.  
YA 3: Sen har jag märkt, vi har inte alltid jobbat i det här laget med den här basen, men vi har 
gjort mycket på fritiden nu fester och utflykter och det gör att man kommer ihop mycket 
bättre.  
 
Och är arbetsledaren med då?* 
YA: Ja, arbetsledare, platschef och yrkesarbetare dem som vill. Men det tycker jag har blivit 
en stor skillnad. Man lär känna folk på ett annat sätt, det har blivit en kraftig skillnad. Och just 
i det här laget har det varit mycket sådant vi åker och fiskar och åker till Idre och åker skidor, 
det gör väldigt mycket.  
 
Välj ut de 6 egenskaper (grupper med egenskaper) som ni tycker är viktigast att 
en produktionsledare har.  
Rangordna dessa utifrån vilken egenskap som gör dig mest motiverad, 1 = 
mycket viktigt för motivationen 6 = minst viktigt för motivationen. 
YA 4: 1. Relationshantering. 2. Självkännedom. 3. Ödmjukhet. 4. Äkthet. 5. Bestämdhet. 6. 
Entusiasm, Optimism, Värme.  
YA 3: 1. Entusiasm, Optimism, Värme. 2. Trovärdighet. 3. Relationshantering. 4. Äkthet. 5. 
Självkännedom. 6. Ödmjukhet. 
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Intervju 3 
*=Intervjuspecifika följdfrågor 

 

Tycker ni att er grupp är effektiva på jobbet? 
YA 5: Byggarna eller kontoret? 
 
Vi kan ta dem separat. Tycker ni att ni hantverkare där ute är effektiva? 
YA 5: När kontoret är det höll jag på att säga, nej men jag tycker att vi kan jobba bra när vi 
har möjligheter. Sen kan vi vara lite lata, det händer väl, men när det verkligen ska göras är vi 
effektiva tycker jag. 
YA 6: Många gånger är det planeringen som fallerar. Mycket konstigheter nu, bland annat det 
här kommer ju helt olägligt ,det är ju helt galen. Sen hade vi ett möte igår lika illa. Vi har 
skjutit på den här gjutningen nu, vi skulle ha gjort den igår.  
YA 5: Vi kommer inte hinna klart. 
YA 6: Nu ska vi göra det på måndag och det är så nära att vi inte kommer att hinna, det är 
ruggigt nära. Det hade ju varit hundra gånger bättre att fått det på tisdag. I för sig inte för vi 
ska ha en gjutning till på torsdag. 
YA 5: Någon gång i april kanske. 
YA 6: Ja precis. 
 
 
Då hade jag en följdfråga: vad ni tror skulle göra gruppen effektivare? Har jag 
förstått er rätt om det är planeringen från kontoret eller är det något ni kan 
göra som skulle göra er effektivare? 
YA 6: Det är väl från båda sidor tror jag.  
YA 5: Mycket mer, vad heter det, mer samarbete. Det är bara så att det är oftast bara drycker 
upp något. Jaha men dem ska ha kranen man bara jaha okej. 
YA 6: Som igår. Mycket händer just nu och det är otroligt stressigt och struligt. Då ska N.N., 
markkillarna, i ett hörn ha täckt en jätteyta som ska vara varm och fin till på tisdag, tror jag 
att det var. Men har vi värmare? Vi har ingenting. Vi har precis så att vi kan täcka vår 
400kvm gjutning. Och så ska vi stå tre man och hålla på med det. Vi kunde, sa jag, köra fram 
med grävskopan för kran lär vi inte kunna ha för vi måste lägga nät nu. Det är ingenting man 
springer och släpar runt. Nej men då kunde inte grävmaskin vara här för han var för dyr idag. 
 
 
Om vi då frågar er vad som motiverar er på jobbet? 
YA 5: Komma hem. 
YA 6: Den 25. 
YA 5: Ja precis.  
 
 
Har ni någon motivation utöver att "jag får in pengar på kontot"?* 
YA 6: Nej 
YA 5: Man vill försöka göra så gott det går, liksom vissa att man är bättre än de som de vill 
ha egentligen, billig utländskarbetskraft. Att visa att man är värd det man kostar. 
YA 6: Absolut. 
YA 6: Precis det är nog den sista chansen kvar snart. Jag tror inte vi är så många kvar som 
kommer prata svenska faktiskt. Den bistra sanningen. Nej men allvarligt. Det här hänt jäkligt 
mycket, jag brukar säga före och efter NKS, hur utvecklingen har gått. 
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YA 6: Det är väl bara det man kan försöka liksom. 
 
 
Om ex. skruven börjar ta slut, 1. Är det er uppgift att berätta för 
produktionsledaren att det behövs mer. Eller 2. Är det produktionsledaren som 
ska gå och se så att det alltid finns skruv?  
YA 5: Spikar och sånt? 
YA 6: Vi gör ju faktiskt sådant. Egentligen ska ju vi bara producera. Jag tycker att vi, många 
gånger, hjälper till lite väl mycket för ni är ju rätt många på kontoret nu för tiden. 
YA 5: Men sådant där tycker jag. 
YA 6: Men vi är ju jättemånga. 
YA 5: Nej sådana grejer ska vi hålla koll på tycker jag. Men sen är det lite större grejer. 
YA 6: Men det finns ju andra grejer. 
 
Men vad kan ni komma på för exempel som hamnar på arbetsledaren istället för 
på er?* 
YA 5: Men lite det här med, vad heter det, truckar och lullar och kranar. Folk som kopplar 
och sådant. Sådant som gör att vi kan jobb helt enkelt. 
 
Så inte små materialet som ni tar hela tiden?* 
YA 6: Nej det kan vi ju hålla koll på Men sådant som syns rätt bra. Vi kan väl ta det här med 
frigoliten. Dem stressade ju på här nu och det är en massa markyta, ja men hu mycken frigolit 
hade vi hemma då? Nästan ingenting. Och det ser man ju, det syns ju ganska tydligt. Dem 
står ju där ut ett gäng som har kommit idag då.  
 
Tror ni att ni skulle bli mer motiverad om produktionsledaren hjälper till mer i 
produktionen, exempelvis under stressiga perioder? 
YA 5: Ja men det tror jag. 
YA 6: Ja, varför inte.  
YA 5: Alltså visa intresse är ju det viktigaste av allt. 
YA 6: Precis. 
YA 5 : Här har det varit ganska bra med det. Det är ju ganska många som är ute och tittar. 
YA 6: Tittar ja. 
 
Om vi säger hjälper, hur kan dem hjälpa till? 
YA 6: Jo men det går ju att göra enkla saker. Vissa grejer kanske inte går för du ska ju ha 
verktyg många gånger. Men om vi går tillbaka till frigoliten då, alla kan ju lägga ut frigolit. 
YA 5: Nej men att stå när det kommer grejer här uppe kan man stå och koppla med kranen 
och då ser man allting. Då får dem bättre överblick av det som behövs och vad alla gör. 
 
Har ni fått vara med och välja vilka uppgifter ni vill utföra under de senaste 
projekten?  
YA 5: Lite både och. 
YA 6: Det ska gå genom basen egentligen. Men visst händer det att man sticker iväg och gör 
nått om det är nått litet. 
 
Men är det så att ni får välja att "å jag skulle vilja ta den här uppgiften"?* 
YA 6: Nej det är inte så mycket sådant tycker jag. 
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YA 5: Någon gång har man fått det tycker jag, jag har i alla fall fått välja någon gång.  
YA 6: Väldigt sällan kan jag säga.  
 
Du som känner att du fått möjlighet då. Brukar du då säga jag vill testa det här 
för det är nytt eller det här känner jag att jag är bra på så den kör jag?* 
YA 5: Jag vill göra nya grejer men man tar ju helst grejer som man har gjort. 
YA 6: Jag gör nya grejer nu. Jag har aldrig hållit på med något järn. 
 
Okej och hur känns det?* 
YA 6: Nej det gör inget. Det är kallt. 
 
Är det kul att test något nytt eller känns det bara stressigt och jobbigt att 
behöva lärs sig det också?* 
YA 6: Nej det är kul. Jag kör gärna nya grejer också. 
 
Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare ni tyckte var mindre bra, varför 
tyckte ni så? 
YA 5: Okunskap, skulle jag säga. Helt enkelt att, det är ju i och för sig inte deras fel heller 
men, att dem fått ansvar över nått som dem inte kan, helt enkelt. Det var någon som vi fick 
vid ett projekt. Han var ansvarig för rälsen på taket, alltså för att torka fönstren, och så kom 
ha ut frågade vad är det där för någonting och pekade på armeringen. Och det blir ju lite så 
här, du kanske inte ska vara här? Och då tappar man ju respekten direkt och du vet att inte 
han kommer tillbaka dit heller. Och det är lite Skanskas fel iför sig, han ska inte vara där. 
Han fick sen en ekonomiroll och var klockren. 
 
Kan du tänka på något eller håller du bara med föregående talare?* 
YA 6: Det kan jag nog göra. Annas går man nog bara en omväg, vet du.  
 
 
Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare som ni tyckte var bra, vad var 
det som gjorde att ni tyckte det?  
YA 5: Nej men vi hade en kanonkille på ett projekt. Tyvärr har han ju stuckit till Göteborg 
igen. Men han var suveränt bra, ung och kanonkoll på allt ruskigt bra och visst då säger man 
ju det. I alla fall jag. 
 
 
Hur påverkar produktionsledaren motivation på arbetsplatsen? 
YA 5: Mycket. 
YA 6: Vad sa du? 
YA 5: Mycket sa jag  
YA 6: Aha 
YA 5: Det är ju ändå han som ska vara den drivande faktorn höll jag på att säga. Nej men det 
är ju ändå han som håller i det. Så han ska ju vara den som ser till så att allting går rätt till. 
 
Och motivationen sänks om till exempel materialet inte finns?* 
YA 5: Ja 
YA 6: Ja det blir ju så  
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YA 5: Och det blir ju otydliga instruktioner. För det är flera gånger det kommer en ritning 
och så börjar man på den och så ändras ritningen och så ändras ritningen igen. 
YA 6: Då vill man gärna att de kommer ut. Det är väldigt dåligt, otroligt dåligt med det har 
de väl varit i alla tider.  
YA 5: Det blir lite att man tänker liksom här istället för hela bilden. 
 
 
Upplever ni att ni genom ert yrke bidrar till samhället? 
YA 6: Nej jag tänker faktiskt inte så mycket på det. 
YA 5: Nej, man gör väl det. 
 
Inte så att ni går från jobbet och känner vi gör skillnad här?* 
YA 5: Det är ju den bilden kontoret vill att man ska måla upp med det bli ju liksom svårt att 
tänka så. Att man bidrar till att cancer ska bli botat liksom. Det är väl inte riktigt så. 
YA 6: Där emot blir man ju skada. Jag höll på med balkonger förut och då satt man och 
tittade och bara fan vilka dåliga balkonger, man blir ju skadad så istället.  
 
 
Bidrar produktionsledarna till att ni kan uppfylla era personliga mål? 
YA 5: Den är lurig. Jag tror inte att det är många som har mycket till personliga mål faktiskt. 
YA 6: Nej. 
YA 5: Haha nej jag tror faktiskt inte det nej. 
 
Inga personliga mål?* 
YA 5: Nej inte med, nej tror inte det. 
 
Det behöver ju inte vara något mer än "jag vill lära mig den här delen av 
produktion också" eller jag skulle vilja gå till det här.* 
YA 6: Jag skulle ju vilja bli arbetsledare men jag har väl tjatat för mycket på dem, det blir 
inte nått. 
YA 5: Nej men dem frågar ju alltid, har du något mål men tror ju inte att det är många som 
säger någonting. 
YA 6: Men det händer ju inget. Det finns ju massor med kurser och hit och dit som är bra 
kurser som vi vill gå, dem får vi inte men en massa annat skit tänkte jag säga det ska vi gå.  
 
Vad är det för kurser då som ni skulle vilja gå eller du skulle vilja gå?* 
YA 6: Nej men nu har jag väl fått en men den går väl snart ut. Truckkort tillexempel det är 
väl rätt vettigt att ha och svetskurs den gick ju ni här iför sig men då var jag kvar andra 
bygget men lite sådana grejer. Sen finns det ju massa andra, vi har e-learning och sådana 
grejer vi kan köra också, dem som är intresserade. Jag sa till N.N efter vårt möte när vi 
snackade om att det blir lugnt här sen ett tag och då blir det väl perfekt för dem som vill. Det 
är inte säkert att alla vill, några kanske vill sitta där inne och spela kort eller någonting när det 
blir lugnt för det kommer bli här när stommen ska resas, kanske inte vet jag en två månader 
någonting.  
 
Känner ni förtroende för produktionsledarna?  
YA 6: Generellt. Olika. 
YA 5: En del. Förhoppningsvis alla när dem blir lite mer erfarna. 
YA 6: Men så är det ju. 
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Skulle ni säga att ni har haft en bra relation med produktionsledarna ni arbetat 
med de senaste fem åren?  
YA 5: Ja 
YA 6: Ja 
 
 
Om det uppstår en situation som er produktionsledare har svårt för att hantera 
vilket av följande alternativ tror ni gruppen skulle tycka var den bästa 
lösningen: 1. Att ni byter produktionsledare till någon som lättare kan hantera 
den nya situationen (alltså ni får in en helt ny produktionsledare) eller 2 att 
produktionsledaren tar in hjälp från någon som kan hjälpa till att lösa 
situationen (dvs. tills situationen är löst kommer ni att ha två 
produktionsledare)?  
YA 5: Det beror ju på om den arbetsledaren som fanns har den kompetensen skulle jag säga. 
Annars är det ju alltid bättre med två.  
 
Tänk att den arbetsledare som finns kan inte lösa det som dykt upp.* 
YA 5: Nej men då så. 
 
Är det bättre att bytta helt och ta in någon som har koll på det eller vill ni 
behålla den som är insatt i projektet?*  
YA 5: Behålla skulle jag säga. 
YA 6: Bättre att det kommer en rutinerad då. För då kan ju den hjälpa så att han är med. Men 
det kan ju bero på vad det är för situation också. Det kan ju vara att man inte kommer överens 
med den och så är det ju bättre att antigen så sticker jag eller så drar han.  
YA 5: Men om det är en kunskapsfråga så är det ju bättre om det är två. 
YA 6: För då är det ju bättre för firman om vi så säger om en kan komma och stötta honom 
för då kan ju han veta det nästa gång. 
 
Skulle ni vilja ha en produktionsledare med bestämmarrätt?  
YA 6: Jag vet inte. 
YA 5: Både ja och nej  
YA 6: Ja 
 
Och när skulle det vara ja och när skulle det vara nej?* 
YA 5: Tillexempel gjutning och sådant att han får bestämma var pumpen ska stå utan att 
behöva prata med en massa andra för det händer ofta att man måste flytta runt den och helt 
plötsligt får kan inte stå där för att någon annan över honom har sagt att den inte får det. Och 
det blir ju lite så har jaha var ska han stå då? En sådan sak. 
 
TH: Och när skulle det kunna vara negativt?* 
YA 5: När dem försöker styra oss för hårt helt enkelt. 
YA 6: Ja men ibland kommer ju någon ut... Nu är ju ni snart ute liksom och det kommer 
många som inte har någon aning hur det funkar här ute. Det var lite kul för det var också på 
fas 1 och 2 och då kom ut jättemånga nya och dem börja rabbla och jag gick jättemycket själv 
då så han började rabbla, nu kan du lugna ner dig, sa jag, för nu är du inne i nästa vecka. Man 
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tror att det går mycket fortare än det gör för ibland måste vänta. Som här, när du behöver ha 
en kran då kan det vara så att du står 10 minuter som är väldigt lugnt liksom sen drar det 
igång. Allt hänger ju på olika situationer.  
 
Nu kommer ni få välja mellan två alternativ igen: 1. Frågar produktionsledarna 
er om lösningar på problem? Eller 2. Talar produktionsledarna om hur ni ska 
lös problemet utan att först haft en dialog med er? 
YA 5: Ofta så frågar dem. 
YA 6: Ja. 
 
TH: Och tycker ni att det är bra eller dåligt? 
YA 5: Det är bra. Men i vissa lägen vill man helst ha ett ja eller nej eller så ska det vara. Men 
när det ska diskuteras material och sådant där hur det ska se ut då är det ju alltid bra att kunna 
höra vad han tänker och tycker istället för så ska det vara.  
 
 
Tycker ni att ni får en chans att framföra era åsikter? 
YA 5: Det får vi. 
YA 6: Ja. 
YA 5: Men det är inte oftast det går igenom skulle jag säga. 
 
Lyssnar produktionsledarna på era åsikter innan produktionsledarna pratar 
själv? 
YA 5: Sällan. 
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar om ni gör ett misstag?  
YA 5: Vara förstående eller vad man ska säga. 
YA 6: Ja. 
YA 5: Lyssna på varför. 
YA 6: Varför och hur. 
YA 5: Hur vi tänkte och varför. 
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar när ni gjort något bra? 
YA 5: Bara beröm. 
YA 6: Ja jag vet inte. 
 
 Vill ni höra det där och då?* 
YA 6: Ja men det är okej gör ju inget. 
YA 5: Ja. 
YA 6: Oftast är det åt andra hållet det är det du hör. Här har dem ju sagt det ett per gånger. 
Men det var en gång som jag var in på ett möte och då säger platschefen här att basarna ska 
berömma och då frågade jag er på rasten, för jag visste ju om det, fast jag tänkte jag säger 
inget så får jag höra om dem får höra det. På rasten fråga jag om dem hade sagt någonting 
men det har dem inte gjort såklart. 
YA 5: Men jag tror inte att vi bryr oss. Eller jag bryr mig inte. 
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YA 6: Nej men det är väl ändå bättre för annars får du ju oftast bara hör varför är det här inte 
gjort och varför är det så. 
                                                                                                                                                                     
 
Vilken ruta beskriver bäst er på jobbet den senaste tiden?  
(Bilaga 2) 
YA 5: Högt engagemang & hög kompetens. 
YA 6: Högt engagemang & låg kompetens.  
 
 
Kan ni känna igen er i dem andra rutorna under er tid som yrkesarbetare? 
YA 5: Absolut. 
YA 6: Ja. 
 
 
Upplevde ni att produktionsledarna förändrade sitt beteende beroende på vilken 
ruta ni befann er i? 
YA 6: Ja visst.  
YA 5: Ja det skulle jag säga. 
 
 
Var detta bra eller dåligt? 
YA 5: Bra 
YA 6: Jag kan ju gå till mig själv efter projektet N.N har jag ju bytt grupp, jag var fyra och ett 
halvt år, innan jag bytte jag grupp till den här gruppen. Och förra bygget var inte jag speciellt 
nöjd med kan jag ju säga och jag fundera vi får se. Funkar det här bättre kan man ju hålla sig 
kvar annars kan man ju dra. Jag så känner jag men det var ju mest för att man vill hamna lite 
var man bor. 
 
Välj ut de 6 egenskaper (grupper med egenskaper) som ni tycker är viktigast att 
en produktionsledare har.  
Rangordna dessa utifrån vilken egenskap som gör dig mest motiverad, 1 = 
mycket viktigt för motivationen 6 = minst viktigt för motivationen  
YA 5: 1. Relationshantering. 2. Bestämdhet. 3. Ödmjukhet. 4. Trovärdighet. 5. 
Självförtroende. 6. Självkännedom. (7. Entusiasm, Optimism, Värme.) 
YA 6: 1. Ödmjukhet. 2. Humor. 3. Trovärdighet. 4. Relationshantering. 5. Entusiasm, 
Optimism, Värme. 6. Bestämdhet.		
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Intervju 4 
*=Intervjuspecifika följdfrågor 

 
 

Tycker ni att er grupp är effektiva på jobbet? 
YA 7: Ja, det skulle jag säga. Absolut 
YA 8: Ja 
 
 
Vad tror ni gör gruppen effektiv? 
YA 7: Jobbat tillsammans länge, nu tänker jag framförallt på YA kontoret är helt nytt för mig. 
Men just att vi YA har arbetat tillsammans länge och att det är duktiga människor. 
 
Något att tilläga?* 
YA 8: Nej, eller ja det innebär i så fall, vi kan varandras styrkor, vet vad man kan kräva. 
Samma som ovan, känner varandra.  
 
 
Vad motiverar er på jobbet? 
YA 8: Lön. 
YA 7: Ja. Men det är bara en del, jag vet inte om det inte finns så mycket... 
YA 8: Yrkesstolthet 
YA 7: Ja med Skanska i sig, utan det är för sin egen skulle, man gör så bra man kan för sin 
egen skulle om inte annat.  
 
 
Om ex. skruven börjar ta slut, 1. Är det er uppgift att berätta för 
produktionsledaren att det behövs mer. Eller 2. Är det produktionsledaren som 
ska gå och se så att det alltid finns skruv?  
YA 8: Nu är det just spiken vi pratar om?  
 
Nej det är bara ett exempel, svara gärna mer generellt.* 
YA 7: Generellt, jag skulle säga att det är vi som talar om att nu är grejerna slut, oftast. Vi 
håller ju på med det eller man hämtar sista lådan eller så där, då blir lätt så. Jag vet inte om 
det ska ligga på oss, kan vara både och.  
YA 8: Men jag tänker om du har mängda ett jobb som vi ska göra så kanske... 
YA 7: Om vi frångår spiken och tänker på materialet. Ni ska göra det här jobbet säger vi, 
material kommer imorgon. Många gånger, vi säger att vi ska bygga en vägg. Materialet till 
väggen kommer men typ spiken och skruven och sådana grejer brukar aldrig vara med, Utan 
det brukar vara "det finns väl nere i förrådet". Oftast gör det, men det är inte alltid, det kan 
brista i planering, man kan ju bara kolla att det finns grejer där nere, bra så, man behöver inte 
beställa nytt varje gång men att man har kollat kan jag tycka. 
 
Så om jag ska sammanfatta: Om man beställer något för ett jobb så borde man 
kolla att allt material, även nere på detaljnivå finns. Om det där emot är så att 
ni märker att något börjar ta slut när ni arbetar av vanlig åtgång då tycker ni 
att ni borde vara schysta och säga till.* 
YA 8: Ja 
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YA 7:  Ja, det är ett samarbete, man kan säga "har du sätt att spiken börjar ta slut?" Man kan 
nämna det i förbi farten lite snabbt det behöver inte vara mer än så. För det är ju också för 
våran skull, kommer jag in där och det är tomt på hyllan så är det inget roligt.  
 
 
Tror ni att ni skulle bli mer motiverad om produktionsledaren hjälper till mer i 
produktionen, exempelvis under stressiga perioder? 
YA 7: Bra fråga 
YA 8: Ja, det hade ju motiverat mindre om det var det motsatta. Om alla skiter i det så är man 
inte så sugen själv. 
YA 7: Nej absolut, det skulle jag säga, just vid sådana här tillfällen. Kunskapsmässigt ska vi 
inte ligga på samma nivå, vi har vårt jobb och de har sitt. Det finns massa saker man kan 
hjälpa till med.   
YA 8: Vissa engagemang. 
 
 
Hur kan dem hjälpa till? 
YA 7: Ja men typ som, på kvällarna nu när det är kallt och risk för snö så täcker armerarna 
armeringen så det inte kommer snö som fyller hela, en sån sak eller hjälpa till att städa undan, 
för det kan vem som helst göra.  
YA 8: För mig handlar det inte om att man hjälpa till på det sättet utan att man bara visa ett 
engagemang att man vet att man strävar mot samma mål, för ibland så vissa kan man inte se 
på fler veckor överhuvudtaget och då kan det vara svårt att berätta om den här spiken. 
YA 7: Bara man kommer förbi tja grabbar hur går det fattas det något, det behöver inte vara 
mer än så, det lilla engagemanget gör ganska mycket.  
 
 
Har ni fått vara med och välja vilka uppgifter ni vill utföra under de senaste 
projekten?  
YA 7: Jag skulle säga att vi blir tilldelade med det är av vår lagbas. 
YA 8: Återigen, vi har arbetat länge så han vet vad vi kan. 
 
 
Får du uppgifter som du är bekant med eller får du nya uppgifter?  
YA 8: Ja, den får man jobba för ibland kanske.  
YA 7: Ja, vi fick tjata oss för två byggen sen, var det kanske komplicerat jobb, den fick vi mer 
eller mindre tjata oss till men vi fick så det blev jättebra sen, han vet ju vad man kan.  
YA 8: Produktion kommer i första hand hänger ihop med..  
YA 7: Tidsplan och vad det är för jobb som kommer på tur så att säga, om vi blir klara med 
ett jobb som är jättebråttom så får vi ofta det och inte tvärtom. Men sen är jag övertygar om 
att han har en översiktlig bild, en grundtanke med att jag och N.N vi ska göra de jobben. När 
vi kom fick vi forma en pumpgrop den hade stått och väntat för det var det första vi skulle 
göra när vi kom.  
YA 8: Just vår bas är bra på det sättet att inom vårt yrke är det ganska kritiskt att man måste 
gör olika grejer för att kunna annars har man någon som bara är bra på att skruva gips eller 
någonting. Jag menar en sån vill man kanske inte ha i sitt arbetslag heller. För då duger man 
bara vissa tider på ett bygge också, det tycker jag att han är ganska bra, just när man har 
lärlingar, nu är vi lite till åren kanske så det är inte lika noga där.  
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Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare ni tyckte var mindre bra, varför 
tyckte ni så? 
YA 7: Absolut det finns ett gäng. Attityd, om jag ska börja någonstans. Det finns vissa som 
tror att bara för att man är arbetsledare som tror att de är störst bäst och vackrast och tror att 
dem kan allt vilket många gånger inte är fallet och det som är mest irriterande är folk som är 
helt färska, vilket man får vara men jag kommer ihåg när jag började jag kom inte ut på 
bygget och låtsades att jag kunde allting, det blir ju bara larvigt. När de kommer och så gör vi 
så här å så är det helt idiotiskt och så varför då kan vi inte göra så här det är mycket bättre, 
nänä utan vi gör så här för att jag sa det.  
YA 8: Precis som man själv inte gjorde som när man kom ut som lärling.  
YA 7: Man är rätt ödmjuk och försöker lära sig så mycket som möjligt och suga åt sig. Sånt är 
oerhört irriterande, den titel, arbetsledare bara för att man jobbar som det så kan man allting. 
YA 8: Sen får man gärna argumentera för sin sak.  
YA 7: Absolut! Diskussioner kring ett jobb är jättebra det är det vi kallar för 
arbetsberedningar det vi ska göra på alla nya moment. Det gör jag och N.N. gör hela tiden när 
vi jobbar. Oavsett vad vi ska göra, "börjar vi med det här" säger jag "nej ska vi inte kör så här 
det är bättre" säger N.N., "jo det har du rätt I". Bästa lösningen, sen vem som kommer på den 
tycker jag är ointressant. 
YA 8: Det där med färska, det har varit en hyffsad inflation på arbetsledning på Skanska, 
nästan i den grad det kanske inte finns något lätt sätt att slussa in dem heller, så det finns 
ingen som kan ta hand om dem riktigt, det är som att du skulle få tre lärlingar imorgon, då blir 
det lite jobbigt för oss i längden. Även om det inte är något fel på personen men det kan bli 
tufft för dom att gör sitt jobb vilket försvårar vårt jobb. De får inte den tiden/introduktionen 
de behöver.  
YA 7: När vi får en lärling från skolan, som gått klart skolan, det är i alla fall två och ett halvt 
år innan man är fullbetalt, dom går med oss och vi talar om så har ska du göra och man får 
pröva själv men en arbetsledare som kommer från skolan det är mer eller mindre det här, 
varsågod det här ska du ha hand om kör! Det är den bilden vi har. 
YA 8: Under de två och ett halvt åren har inte han inte något egentligt ansvar.  
YA 7: Nej ingenting. Allt han gör är på vårt ansvar. Precis som N.N. säger så försvårar det 
vårt jobb, tack vare att man får en arbetsledare, det är inget fel på personen, men vi kan tycka 
dom inte har fått den möjligheten att växa in i den rollen man får bara någonting inkastat i 
knät, här varsågod.  
YA 8: Det har vart en del på i alla fall förra bygget med överbelastning av jobb och 
utbrändhet och sånt och det gå lite hand i hand kanske. 
YA 7: Sen är det ju att de man tycker är bäst försvinner till andra företag.  
 
 
Om ni tänker tillbaka på en produktionsledare som ni tyckte var bra, vad var det 
som gjorde att ni tyckte det?  
YA 7: Ja, då tänker jag på ett jobb för massa år sen, den arbetsledaren, han var inte mänsklig 
han hade koll på allt. Det spelar ingen roll vad du frågade honom så kunde han svaret. Så kan 
man liksom inte utgå från att folk kan vara.  
YA 8: Det kan man inte kräva. 
YA 7: Nej det kan man inte kräva. Men jag skulle vilja komma tillbaka till engagemang, man 
märker folk som är, också nya som vill någonting, de kan inte svara då men det behöver man 
inte kunna men de ringer tillbaka efter två timmar när det tagit reda på det, att man är med lite 
i, att man bryr sig. Det gör ganska mycket. Man behöver inte vara bästa. 
YA 8: Man kan sträva efter det. 
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YA 7: Men gör man sitt bästa och ger det ett ärligt försök så räcker det ganska långt.  
 
 
Hur påverkar produktionsledaren motivation på arbetsplatsen? 
YA 7: Bra eller dåligt, åt båda håll menar du?  
YA 8: Det kommer bli mycket samma svar känner jag. Återigen, har de samma inställning till 
det som man själv har, hur mycket man bryr sig. 
YA 7: Ja och inställningen påverkar både bra och dåligt, jag skulle säga att det är det stora. 
YA 8: Ja ganska återkommande. 
YA 7: Ja det har mycket att göra med det. Som du formulerade det. Vill vi åt samma mål och 
man märker att folk kämpar för det då är det lätt att gör det själv, nu vet vi att vi ska mot 
samma mål i slutändan det är vi överens om, men när man märker att folk runt om kring sig 
inte bryr sig är det svårt att kämpa och så ska man dra med sig resten också, det är lättare om 
alla knuffar åt samma håll.  
YA 8: Just på ett sånt företag som Skanska, och andra stora företag, där kan man skita i om 
man vill många gånger, man får sin lön i alla fall, oj spiken är slut, jag säger inte till och jag 
kan inte göra något spiken är slut hoppas någon beställer det snart. Inställningen påverkar.   
YA 7: Såna finns det ju bland oss också. 
 
 
Upplever ni att ni genom ert yrke bidrar till samhället? 
YA 8: Ja det gör vi, men det är inte... Det finns ju viktigare roller kanske.  
YA 7: Jag håller med, jag håller absolut med, och som exempel, jag kollar på en cancergala 
och då var det någon forskare där som hade gjort framsteg i ett av de laboratorium som vi 
hade byggt. Då kan jag känna där jag satt i soffan och såg det att jag vet att inte har med de 
här framstegen i cancerforskningen att göra men det händer ändå väldigt bra saker i hus som 
vi har byggt som kanske inte hade kunnat skett annars. Ska man ta det åt andra hållet, när man 
var på förlossningen med min lilla dotter då blir man rätt ödmjuk man tänker folk som plockar 
fram ett barn här och jag håller på att såga i en träbit på dagarna då blir man så här vad pysslar 
jag med? 
 
 
Har era produktionsledare bidragit till att ge er den känslan?  
YA 7: Nää, förra projektet vi var på, där tryckte dem på det väldigt ofta, inte arbetsledare 
kanske platschef och även från beställaren. Det var egentligen varenda träff så pratade de om 
hur viktigt det är var. 
YA 8: Sen hade vi även forskare där som hade föredrag pratade om vad dem skulle göra, det 
var intressant.  
YA 7: Ja det var väldigt intressant men jag skulle inte säga att det är arbetsledaren direkt så.  
 
 
Bidrar produktionsledarna till att ni kan uppfylla era personliga mål? 
YA 8: Vad är det för personliga mål?  
YA 7: Nja jag vet inte, jag tror inte det är arbetsledarens roll att göra det heller, nej jag säger 
nej.  
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Känner ni förtroende för produktionsledarna?  
YA 7: Ska jag vara helt ärligt, kan jag tycka att man har varit i kontakt med mer folk åt det 
negativa hållet än det positiva hållet de sista åren, sen finns det absolut, det är inte alla. Jag 
tycker att jag ska kunna kräva mer av arbetsledarna än vad som erbjudas. Det är återigen vad 
jag tycker, jag har ganska höga krav på mig själv och på min omgivning och då innefattar jag 
även dem.  
YA 8: Jag håller med.  
 
 
Skulle ni säga att ni har haft en bra relation med produktionsledarna ni arbetat med de 
senaste fem åren?  
YA 7: Ja, absolut 
YA 8:  Som idag ska vi iväg och träffas allihopa, vi har gjort det den senaste tiden det gör 
ganska mycket. Vi ska åka upp och åka skidor om någon vecka. Det har gjort en väldig 
skillnad för min del i alla fall.   
 
 
Om det uppstår en situation som er produktionsledare har svårt för att hantera 
vilket av följande alternativ tror ni gruppen skulle tycka var den bästa 
lösningen: 1. Att ni byter produktionsledare till någon som lättare kan hantera 
den nya situationen (alltså ni får in en helt ny produktionsledare) eller 2 att 
produktionsledaren tar in hjälp från någon som kan hjälpa till att lösa 
situationen (dvs. tills situationen är löst kommer ni att ha två 
produktionsledare)?  
YA 8: Jag säger två. 
YA 7: Jag säger också två. 
YA 8: För den situationen lär ju dyka upp någon gång i framtiden också. Då kan man inte 
bara att hålla på att ta in nästa igen, då kanske man har lärt sig något kanske.  
YA 7: Ja det finns ju två aspekter i det, precis som du säger att den här arbetsledaren man 
väljer att inte plocka bort utan att man tar in en till, troligtvis kommer den personen att lära 
sig av situationen så nästa gång inte behöva ta in en ny, plus att det vi håller på med ska man 
ta bort han eller hon som är insatt i det och ta in en ny, då får vi börja om på ruta ett.   
 
 
Skulle ni vilja ha en produktionsledare med bestämmarrätt?  
YA 7: Ja! 
YA 8: Ja! 
YA 7: Ja, det är jobbigt att vänta på svar.  
YA 8: Ja, man behöver beslut, men samtidigt vill man inte att de ska bestämma över ens egna 
beslut alla gånger alldeles för mycket. 
YA 7: Nej, då är vi tillbaka till det där att det finns arbetsledare som tar beslut som är mindre 
bra i produktionssynpunkt som är bra mycket bökigare och dyrare än alternativ vi kan komma 
med.   
 
 
Nu kommer ni få välja mellan två alternativ igen: 1. Frågar produktionsledarna 
er om lösningar på problem? Eller 2. Talar produktionsledarna om hur ni ska 
lös problemet utan att först haft en dialog med er? 
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YA 7: Både och skulle jag säga. 
YA 8: Ja men många gånger kan det vara att han har en idé som han sedan bollar med oss. 
YA 7: Det är bra. 
YA 8: Ja det är bra, det spelar ingen roll om de vill de eller inte man brukar göra sin röst hörd. 
 
 
Tycker ni att ni får en chans att framföra era åsikter? 
YA 7: Ja, jag tycker det.  
YA 8: Ja men åter igen så har de inget val, de kommer få höra dem i alla fall. 
 
 
Lyssnar produktionsledarna på era åsikter innan produktionsledarna pratar 
själv? 
YA 8: Oftast, men det är från person till person också kanske.  
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar om ni gör ett misstag?  
YA 7: Jag, vet inte. Vet man inte om det själv att man har gjort det och dem ska komma... Så 
behöver de inte komma ut å gapa och skrika, vi har inte gjort fel med flit det är jag rätt så 
säker på.  
YA 8: Kunna lär sig av misstaget, man vill ju veta om att man har gjort fel i alla fall.  
YA 7: För annars kan man inte lära sig.  
 
 
Hur vill ni att produktionsledaren agerar när ni gjort något bra? 
YA 7: Det kan vara kul att få höra det också så man vet det också.  
YA 8: Höja oss till skyarna, något pris kanske. Det jag tror alltid är viktigt, det gör man för 
sällan oavsett om det är på jobbet eller att bara ge folk beröm, det gör ganska mycket. Man 
behöver inte få beröm hela dagarna men det är viktigt att få veta om beställaren varit nöjd 
eller inte, att den informationen går hela vägen.   
 
 
Vilken ruta beskriver bäst er på jobbet den senaste tiden? 
(Se bilaga 2) 
YA 7: Högt engagemang & hög kompetens. 
YA 8: Högt engagemang & hög kompetens. 
 
Kan ni känna igen er i dem andra rutorna under er tid som yrkesarbetare? 
YA 7: Absolut, jag skulle kunna säga det här varierande engagemang. Förra jobbet vi var på 
höll vi på att bygga labb och efter att ha gått och byggt in princip ligga våningsplan i ett år så 
var det inte skitkul längre, då hade engagemanget sjunkit en smula, men vi byggde ju precis 
lika bra som vi gjorde från början. 
YA 8: Men det var inte samma sug 
YA 7: Det var inget tryck i grejerna så kan vi säga.  
 
 
Upplevde ni att produktionsledarna förändrade sitt beteende beroende på vilken 
ruta ni befann er i? 
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YA 7: Nej, ingenting. Det var samma. Det var ett självspelande piano. Arbetsledaren beställde 
grejer vi behövde inte ha mycket mer hjälp än så, vi skötte hos själva.  
 
 
Var detta bra eller dåligt? 
YA 7: Det hade kanske varit, inte vet jag. Man hade kanske kunnat bara satt sig ner och bjudit 
på en bulle nu kämpar vi fram till semestern här vad som helst, jag vet inte hur mycket det 
hade gjort för gruppen men det hade varit ett försök i alla fall. Peppande.   
 
 
Välj ut de 6 egenskaper (grupper med egenskaper) som ni tycker är viktigast att 
en produktionsledare har.  
Rangordna dessa utifrån vilken egenskap som gör dig mest motiverad, 1 = 
mycket viktigt för motivationen 6 = minst viktigt för motivationen. 
YA 7: 1. Självkännedom. 2. Bestämdhet. 3. Äkthet. 4. Relationshantering. 5. Ödmjukhet. 6. 
Humor. (7. Entusiasm, Optimism, Värme). 
YA 8: 1. Självkännedom. 2. Självförtroende. 3. Relationshantering. 4. Ödmjukhet. 5. 
Bestämdhet. 6. Äkthet. (7. Engagemang). 



Kryssa för de 6 egenskaperna du 
tycker är viktigast 

Egenskaper Beskrivning Rangordna de sex du har valt där 
1 = Viktigast 6 = Mindre viktigt 

Självförtroende Tro på sin förmåga att hantera situationer 

Ödmjukhet Kan erkänna misstag och fel 

Trovärdighet Uppmanar till förtroende 

Äkthet Innehar integritet, är ärlig & passionerad 

Extrovert Är utåtriktad 

Bestämdhet Ger tydliga instruktioner 

Entusiasm, Optimism, Värme Är positiv, stöttande & empatisk 

Humor Skapar arbetskraft, & minskar konflikter 

Relationshantering Tydlig kommunikation & löser konflikter 

Självhantering Har empati och kan lägga undan egna känslor 

Självkännedom Veta sina styrkor och svagheter, söker feedback 

Mod Kan ta risker men har en backup plan 
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Varierande engagemang Lågt engagemang

Hög kompetens Låg kompetens

Högt engagemang Högt engagemang

Hög kompetens Låg kompetens

Varierande engagemang Lågt engagemang

Hög kompetens Låg kompetens

Högt engagemang Högt engagemang

Hög kompetens Låg kompetens

Bilaga 4
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