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Abstract 
Purpose: The construction industry is facing changes as academic education is 
becoming more common. Practical competence will be lost as newly graduated civil 
engineers often lack practical experience. As the industry is characterized by a clear 
identification and where a common view is that "you ought to have experience from 
construction work", this change is problematic. This study focuses on the supervisors 
role, where the aim of the report is to analyze how newly graduated civil engineers 
handle the lack of practical experience.  

Method: In order to achieve the objective of the study, the supervisor role has been 
studied at two large construction companies. To get a deep and fair view of the role, 
site managers and construction workers, together with supervisors with both practical 
experience and theoretical background have been studied. The nature of the study is 
qualitative where empirical data has been collected through interviews, observation, 
and analysis of internal company documents. 

Findings: The analysis is that the supervisors’ role is characterized by a certain 
number of tasks and operations. From these, connections can be made to how 
management should be handled, and the characteristics required in such operations. 
The last part includes collective identification within the industry and its pressure on 
the role. From these aspects the result is summarized. The affect is that newly 
graduated civil engineers require a more analytical and information seeking mindset 
when lacking practical experience. 

Implications: The conclusion of this study is that practical experience is an advantage 
in the role of supervisor, and that it is important to give the chance for supervisors to 
gain practical experience. In compensation for the lack of practical experience of 
newly graduated civil engineers, they instead have an analytical and information-
seeking mindset. They also possess basic knowledge of the complete building process. 
The characteristics that are more important to focus on than experience are: having 
commitment, clarity in communication, clear structure and sense of initiative.  The 
critical factors for leading the construction production is to disseminate information, 
take initiative, react to unexpected crises and allocate resources. 

Limitations: The study focuses on the role of supervisor at two major construction 
companies. If the study had also included smaller construction companies, a wider 
and more general conclusion of the role at large, could have been made. The study 
would be improved if more observations were possible to implement. To also observe 
the role from different occupational groups, other aspects and a wider analysis would 
have been possible to conduct.  

Keywords: Supervisor’s role in construction industry, Mintzberg's leadership roles, 
first-line manager, practical experience/academic education, collective identity.
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Sammanfattning 
Syfte: Byggbranschen står inför en del förändringar då akademisk utbildning blir allt 
vanligare. Praktisk kompetens går förlorad då nyexaminerade byggnadsingenjörer ofta 
saknar praktisk erfarenhet. Då branschen präglas av en tydlig identifiering och 
samhörighet där ”man ska ha varit ute i produktionen”, blir denna förändring 
problematisk. Denna studie fokuserar på arbetsledarrollen där målet med rapporten är 
att analysera hur nyexaminerade byggnadsingenjörer hanterar bristande praktisk 
erfarenhet. 

Metod: För att uppnå målet med studien har arbetsledarrollen studerats på två större 
byggföretag. Platschefer och yrkesarbetare samt arbetsledare med både praktisk 
erfarenhet och teoretisk bakgrund har studerats för att få en djup och rättvis bild av 
rollen. Studien är av kvalitativ karaktär där empirisk data har samlats in i form av 
intervjuer, observation och analys av företagens interna dokument.  

Resultat: Analysen är att arbetsledarrollen präglas av ett visst antal arbetsuppgifter 
och arbetsmoment. Utifrån dessa kan tydliga kopplingar dras till hur ledandet bör ske 
och vilka egenskaper som krävs i samband med dessa moment. Sista delen innefattar 
den kollektiva identifieringen inom branschen samt dess påtryckningar på rollen. Från 
dessa aspekter sammanfattas resultatet till att arbetsledarrollen påverkas genom att 
nyexaminerade byggnadsingenjörer kräver ett mer analytiskt och informationssökande 
tänk vid avsaknaden av praktisk erfarenhet. 

Konsekvenser: Slutsatsen är att praktisk erfarenhet är en fördel i rollen som 
arbetsledare, samt att det är av vikt att ge arbetsledare möjligheten till ökad praktisk 
erfarenhet. Som kompensation för den bristande praktiska erfarenheten hos 
nyexaminerade byggnadsingenjörer har de en helhetsbild över byggprocessen samt att 
de i större utsträckning söker upp och analyserar information. De egenskaper som är 
viktigare att fokusera på än erfarenhet är engagemang, tydlighet, struktur och 
initiativtagande. Samt de avgörande faktorerna för att leda byggproduktionen är att 
kunna sprida information, ta initiativ, agera vid oväntade kriser, samt fördela resurser.  

Begränsningar: Studien fokuserar på arbetsledare vid två större byggföretag. Om 
studien även hade omfattat mindre byggföretag hade bredare och mer generella 
slutsatser för rollen i stort kunnat göras. Studien hade förbättrats om fler deltagande 
observationer hade varit möjligt att genomföra. Att även observera rollen utifrån olika 
yrkesgrupper hade kunnat bidra till andra aspekter i analysen. 

Nyckelord: Arbetsledarrollen i byggbranschen, Mintzbergs ledarroller, första linjens 
chef, praktisk erfarenhet/akademisk utbildning, kollektiv identitet. 
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1 Inledning 
I den här rapporten har studier genomförts angående arbetsledarrollens påverkan av 
bristande praktisk erfarenhet hos en nyexaminerad byggnadsingenjör. I detta kapitel 
presenteras bakgrund och problembeskrivning som ligger till grund för studiens mål 
och frågeställningar. Därefter följer studiens avgränsningar samt disposition av 
resterande delar av denna rapport. 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet är utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola som en avslutande del i 
ett 3-årigt högskoleingenjörsprogram inom Byggnadsteknik (180 högskolepoäng). 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och skrivs mot två större byggföretag med säten i 
Göteborg och Skövde. Ämnet för studien är arbetsledarrollen. 

Byggbranschen står inför en större förändring. Enligt Askling (2012) har en kraftig 
ökning skett av registrerade studenter vid universitet och högskolor från 1990 till 
2010. Utvecklingen har gått från elit- till massutbildning vilket medför att även inom 
byggbranschen har allt fler en akademisk utbildning än tidigare. Löwstedt och 
Räisänen (2014) konstaterar i en studie att det finns en kollektiv identitet inom 
branschen som bygger på att man ska ha varit ute i produktionen. Ämnet är därför 
intressant att studera i och med den ökade teoretiska utbildningen då den praktiska 
erfarenheten ofta är begränsad hos nyexaminerade byggnadsingenjörer. 

1.2 Problembeskrivning 
I och med förändringen som sker inom den akademiska sektorn med en ökning av 
studerande inom flera yrkesområden sker olika förändringar (Askling, 2012). Flera 
praktiska yrken kräver nu högre teoretiska utbildningar. Inom byggsektorn förloras i 
och med detta en del praktisk kompetens, då nyexaminerade byggnadsingenjörer ofta 
saknar praktisk erfarenhet i rollen som arbetsledare. Stor del av den praktiska 
kunskapen ersätts med teoretisk och innebär att det är relevant att studera huruvida 
detta påverkar byggproduktionen. 

Då en kollektiv identifiering är vanlig i byggbranschen, där flertalet individer känner 
en samhörighet till just yrkesarbetare och produktionen. Där ”man ska ha varit ute i 
produktionen” oavsett yrkesroll, bidrar detta till problem som bör studeras. Barriärer 
kan skapas där blockering för nya perspektiv och nya idéer motarbetas om den 
kollektiva identifieringen inte luckras upp. Detta kan i sin tur bidra till att 
organisationer stänger ute och förbiser kompetens som är viktig att attrahera för 
fortsatt utveckling inom branschen (Löwstedt & Räisänen, 2014). ”En inövad myt om 
byggbranschen är att det är konservativa och förändras långsamt” (Löwstedt & 
Räisänen, 2012, s. 804). Detta är ännu en faktor som hindrar utveckling av 
arbetsledarrollen i takt med samhällets utveckling att effektiviseras. Det är därför 
viktigt att studera arbetsledarrollen utifrån de påtryckningar som branschen i stort 
bidrar med.  

Richard (1997) beskriver att det även finns en rad problematiska särdrag specifikt för 
arbetsledarrollen. Dessa är: oplanerade uppgifter i arbetsledarens vardag; arbets-
ledarens ansvar, befogenheter och relationer. Även Johansson (2003) hävdar att det är 
svårt att planera långsiktigt på grund av upprepade störningar. Rollen är därför 
intressant att studera för att se hur dessa oplanerade inslag präglar arbetsledare i 
byggbranschen samt hur de hanteras. Även hur arbetsledarens ansvar, befogenheter 
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och relationer ser ut är viktigt att studera för att identifiera hur arbetsledarrollens 
utveckling bör ske.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten är att analysera hur arbetsledarrollen påverkas utav bristande 
praktiska erfarenheten hos en nyexaminerad byggnadsingenjör. Detta görs genom att 
besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka arbetsmoment präglar rollen som arbetsledare i byggbranschen?  
2. Vilka ledaregenskaper är viktiga i rollen som arbetsledare? 

3. Hur kompenserar teoretisk kunskap bristande praktisk erfarenhet i 
arbetsledarrollen?  

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att studera arbetsledare med både praktisk erfarenhet och 
teoretisk utbildning vid två större byggföretag. Fokus ligger på arbetsledarrollen i 
stort, snarare än de specifika företagen. För att få ett bredare perspektiv studeras 
arbetsledarrollen på de två nämnda företagen, samt utifrån platschefer och yrkes-
arbetares perspektiv. Faktorer så som teknik, globalisering och organisationsformer 
som kan påverka rollen, studeras ej. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på sådant sätt att i rapportens första kapitel beskrivs de 
problem som studien grundas på, angående en ökning av akademisk utbildning och 
förlorad praktisk kompetens inom byggbranschen. Detta ligger till grund för studiens 
mål och frågeställningar, som fokuserar på hur nyexaminerade byggnadsingenjörer 
hanterar bristande praktisk erfarenhet. Kapitel två beskriver de metoder och 
genomförande som används vid studien. Här presenteras den huvudsakliga metod som 
är av kvalitativ karaktär, samt koppling mellan de specifika metoderna och studiens 
frågeställningar. I kapitel tre har de relevanta teorierna om första linjens chef, 
ledarskap och branschens sammanhang sammanställts i det teoretiska ramverket. 
Kapitel fyra beskriver den empirisk data som samlats in under arbetet, grundat av 
intervjuer, observation och dokumentanalys. Den nästkommande delen av rapporten, 
kapitel fem, består av en analys av insamlad data kopplat till det teoretiska ramverket. 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar – arbetsledarrollen, ledarskap, branschen. Detta för 
att tydligt kunna dra kopplingar, och sedan presentera, resultatet av de tre 
frågeställningarna samt koppling till studiens mål. Rapporten avslutas med kapitel sex 
som innefattar en diskussion av metod samt resultat, en slutsats av studien i sin helhet, 
samt förslag på fortsatta studier. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver den strategi som använts vid utförandet av studien. Därefter 
följer en detaljerad beskrivning av de metoder som använts för att besvara de tre 
frågeställningarna, samt tillvägagångssätt och utrustning som använts. Kapitlet 
avslutats med en analys av metodernas trovärdighet, utifrån validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Den huvudsakliga metod som använts i denna studie är av kvalitativ karaktär. Genom 
kvalitativ metod utreds hur de intervjuades sociala praktik uppfattas. Eliasson (2013) 
beskriver att kvalitativ metod används för att tränga in på djupet i en undersökning 
och för att kunna generalisera inom en viss grupp. Trost (2010) beskriver att 
kvalitativa metoder används då det handlar om att förstå och/eller hitta ett mönster. 
Enligt Dalen (2015) fokuserar den kvalitativa metoden på upplevelsedimensionerna, 
alltså inte enbart en beskrivning av de förhållanden under vilka personen lever. Detta 
är av vikt i denna studie då upplevelsedimensionerna är avgörande för att kunna 
besvara hur arbetsledarrollen påverkas av bristande praktisk erfarenhet. Studien 
grundas i kvalitativa intervjuer med olika parter så som arbetsledare med olika 
bakgrund, yrkesarbetare och platschefer. Kvalitativ data inhämtas även vid deltagande 
observation på en byggarbetsplats samt dokumentanalys av företagens interna 
dokument. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Vilka arbetsmoment präglar rollen som arbetsledare i byggbranschen?  

Frågeställningen har besvarats genom kvalitativa intervjuer med platschefer, 
arbetsledare samt yrkesarbetare för att studera vad arbetsledarrollen innefattar från 
olika perspektiv. Detta styrks sedan av en observation av en byggarbetsplats, där 
arbetsledarens arbetsmoment har observerats. Utöver detta har företagens interna 
dokument studerats för att se vad företagen anser präglar rollen.   

2.2.2 Frågeställning 2 
Vilka ledaregenskaper är viktiga i rollen som arbetsledare? 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer med platschefer och 
yrkesarbetare. Detta för att tydligt se hur platschefer och yrkesarbetare ser på vilka 
egenskaper som är viktiga i hantering av rollens arbetsuppgifter. Ytterligare intervjuer 
har utförts med arbetsledare för att synliggöra vilka egenskaper de själva anser som 
centrala. Utöver detta har en dokumentanalys av företagens interna dokument utförts. 
Detta för att analysera vilka egenskaper företagen anser viktiga i rollen. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Hur kompenserar teoretisk kunskap bristande praktisk erfarenhet i arbetsledarrollen?  
Frågeställningen har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer av arbetsledare, 
yrkesarbetare samt platschefer. Arbetsledare med olika erfarenheter har studerats för 
att synliggöra hur dessa påverkar utförandet av rollen. Detta för att kunna analysera 
hur teoretisk kunskap kompenserar bristande praktisk erfarenhet i arbetsledarrollen.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 
Empirin i rapporten grundar sig i kvalitativa intervjuer. Intervju betyder ”utväxling av 
synpunkter” mellan två personer som samtalar om ett visst tema (Dalen, 2015). 
Intervjun kan vara antingen fullständigt strukturerad, där det finns fasta fråge- och 
svarskategorier (Dalen, 2015), semistrukturerad, där samtalet är inriktat på bestämda 
ämnen som valts ut i förväg (Dalen, 2015) eller ostrukturerad, där inga svars-
kategorier är förberedda utan öppnar mer upp för samtal kring ett ämne (Bell, 2006). 
Eliasson (2013) förklarar även att en semistrukturerad intervju omfattar fler frågor och 
täcker därför in fler områden än en ostrukturerad. Då denna studie grundar sig i 
relativt öppna svar, men kräver ett fokus på specifika ämnen, är semistrukturerad mest 
lämpad. Enligt studier är intervjuer lämpliga på grund av dess flexibilitet (Bell, 2006; 
Gillham, 2008). Det medför att de intervjuade kan tydligare beskriva och utrycka sina 
åsikter, och tolkningar kan lättare göras utifrån personens uttryck, tonfall m.m. Valet 
av metoden intervju är alltså lämplig i denna studie då upplevelsedimensionerna av en 
arbetsledares arbetsmoment, egenskaper och hantering av bristande erfarenhet är i 
fokus.  

2.3.2 Deltagande observation  
En ytterligare form av datainsamling i denna studie är deltagande observation. 
Eliasson (2013) beskriver det som att iaktta och delta i specifika miljöer. Bell (2006, 
s. 189) beskriver det som att man ”deltar i en individs, grupps eller organisations 
vardag och lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som händer med 
individen eller i gruppen/organisationen.” Metoden innefattar att befinna sig ute på 
plats för att observera hur de inblandade beter sig i vardagslivet, alltså i situationer 
som uppstår naturligt för dem (Fangen, 2004).  Metoden är ett samspel mellan: att 
delta, hjälpa till att utföra arbete; och observera, iaktta hur arbetet går till. Detta 
medför att man får direkt erfarenhet och kan därmed lättare göra analyser av 
situationen. Detta ökar förståelsen och tolkningen av situationen (Fangen, 2004). 
Deltagande observation är relevant i denna studie då det ses som ett komplement till 
semistrukturerade intervjuer för att styrka eller avvisa uppvisade svar under intervju-
tillfällena. Detta för att lättare se ett mönster i arbetsledarens vardag och möjlighet att 
komplettera med frågor vid uppvisade arbetsmoment.  

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys används vanligtvis som bakgrundsinformation till den miljö som 
observeras i deltagande observation (Fangen 2004). Dokumentanalys innebär att käll-
material i form av diverse dokument analyseras (Bell, 2006). De två angreppssätten 
för denna metod är källorienterad och problemorienterad. Den första innebär att 
generera frågor utifrån källornas art. Medan den andra innebär att bestämma ett antal 
frågeställningar utifrån sekundärkällor (redan analyserat material) som ligger till 
grund för, och avgränsar, arbetets fokusområden. Man utvecklar sedan fler frågor och 
mer information i och med att man fortskrider med att analysera primärkällor (Bell, 
2006). I denna studie har ett problemorienterat angreppssätt använts för att analysera 
dokumenten. Detta möjliggör att analyser och jämförelser kan upprättas av den 
verkliga arbetsledarrollen jämfört med den redan beskrivna. Detta för att få en 
förståelse för företagets rekrytering och vilka egenskaper som behövs inom 
yrkesrollen.  
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2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 
Studiens första urval av teorier gjordes utifrån en kategorisering av frågeställningarna. 
Ett tydligt mönster uppkom och lade grunden till det teoretiska ramverket. 
Vetenskapliga artiklar och böcker hämtades från Högskolan i Jönköpings 
biblioteksdatabas, där sökord som användes är: construction industry, construction 
management, leadership, first line management, professional roles, supervisor och 
theoretical/practical. Även tidigare refererade arbeten användes för att vägleda till 
relevant litteratur. Innehållsförteckningar, sammanfattningar och slutsatser lästes för 
att avgöra relevansen av var artikel eller bok. Därefter har ytterligare läsning lett till 
att sammanfattningar gjorts av de tillämpliga delarna, som tillsammans har författats 
till det teoretiska ramverk som bygger denna studie.  

2.4.2 Intervjuer 
Utifrån litteraturstudien författades intervjufrågor som bygger på de valda teorierna. 
Öppna frågor utarbetades inför intervjuerna för att ge möjlighet till att starta en 
diskussion med de intervjuade. En kort sammanfattning med syftet av arbetet och 
intervjuerna, samt huvudområden för intervjufrågorna, upprättades. Dessa skickades 
ut till de intervjuande två till tre dagar innan intervjutillfället. Inspelning av intervjuer 
gjordes för att möjliggöra återuppspelning i samband med författandet av samman-
fattningen som upprättades efter var intervju. Anteckningar togs under intervjun för 
att dokumentera känslor och intryck som upplevts på plats. Studiens urval bygger på 
två större byggföretag där intervjuer utfördes med arbetsledare, platschefer och 
yrkesarbetare för att få ett brett perspektiv och minimera risken för generalisering. Se 
tabell 1 nedan för uppdelning av intervjuer.   

 

 

 

 

 

Företag	1

Företag	2

Företag	3

HI

Arbetsledare Platschef Yrkesarbetare

PC

PC

YA

YA

YA

HI YA

HI

4

4

1

9

Tot

PC YAYA

Tabell 1. Antal intervjuer (Lundh & Selle, 2015). 

HI	  –	  Högskoleingenjör	  
YA	  -‐	  Yrkesarbetare	  
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2.4.3 Deltagande observation 
Deltagande observation har utförts på ett av företagen, detta för att studera den miljön 
arbetsledaren dagligen vistas i. Observationen grundades i den tidigare utförda 
intervjun för att styrka eller avfärda uppvisade svar. Detta för att lättare förstå den 
komplexa roll en arbetsledare innehar. Utifrån observationen sammanställdes en 
sammanfattning för att tydligt beskriva den upplevda miljön samt jämföra om den 
stämmer överens med den beskrivna i intervjuerna. 

2.4.4 Dokumentanalys 
En analys gjordes av företagens interna dokument om rekrytering och beskrivning av 
arbetsledarrollen. Dessa skickades till författarna via mail från företagens HR-
avdelningar. Dokumenten lästes igenom och sammanfattades utifrån hur arbetsledar-
rollen ser ut. Detta för att kunna använda materialet som bakgrundsinformation till 
observationen och för att styrka eller avvisa de uppvisade intervjusvaren.  

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 
Validitet beskriver hur en fråga beskriver det den är avsedd att beskriva (Bell, 2006; 
Gillham, 2008). Validitet innebär att ge trovärdighet i slutsatser och belägg i 
undersökningen som sedan stärker tolkningarna (Bell, 2006). Validitet uppnås genom 
att arbetsledarrollen har studerats utifrån arbetsledares likväl yrkesarbetares och 
platschefers perspektiv. Detta för att stärka studien och analysera olika befattningars 
inverkan på rollen som möjliggör ett generellt giltigt resultat. Arbetsledare med olika 
erfarenheter och åldrar har studerats för att få en rättvis bild av rollen och därmed 
ökas studiens validitet. Intervjuerna har spelats in för att möjliggöra återuppspelning 
och minimera missförstånd. En sammanfattning har gjorts efter intervjutillfället där 
författarna använder respondenternas vardagliga språk, för att eliminera informations-
förlust vid tolkningar av citaten. Dessa sammanfattningar skickades sedan tillbaka till 
intervjupersonen för granskning av formulering för att minska missförstånd och 
feltolkningar (Trost, 2010; Gillham, 2008). Fangen (2004) beskriver att vid 
deltagande observation studeras den miljö där personer känner sig bekväma och 
agerar naturligt. Då detta var fallet vid studiens observation innebär detta hög 
validitet.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig metoden är. Det visar på hur väl tillvägagång-
sättet ger samma resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter (Bell, 
2006; Gillham, 2008). Hög reliabilitet är svårare att uppnå vid kvalitativa metoder än 
vid kvantitativa metoder. Detta anses vara fallet i denna studie, då den till stor del har 
analyserats utifrån individer, där fokus ligger på deltagarnas uppfattning och åsikter. 
Däremot skapas relativt hög reliabilitet genom att flertalet vetenskapliga artiklar 
bygger upp det valda teoretiska ramverket. Utifrån den valda teorin byggdes 
intervjufrågor upp och kunde därmed besvara frågeställningarna och uppnå målet med 
rapporten. Vid deltagande observation antecknades tydliga beskrivningar om vad som 
skedde och vilka upplevelser författarna iakttog. För att styrka reliabiliteten beskrevs 
observationen så pass tydligt att en utomstående person kan sätta sig in i situationen 
som iakttogs utan att ha varit deltagande vid observationen (Fangen, 2004). 
Företagens interna dokument analyserades opartiskt och företagen namnges ej. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet ges en vetenskaplig grund och förklaringsansats till de valda 
teorierna för att kunna besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå målet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Här presenteras de valda teorier som ligger till grund för att besvara studiens 
frågeställningar. De valda teorierna berör första linjens chef, ledarskap samt 
branschens sammanhang och kopplas till frågeställningarna enligt figuren nedan (se 
Figur 1).  

Frågeställning 1 handlar om hur en arbetsledares arbetsmoment präglar rollen. För att 
besvara frågeställningen studeras teorier om första linjens chef, då detta beskriver 
generella ansvarsområden för positionen, som styrker eller avvisar empirin. Detta 
utvecklas sedan med hjälp av teorier om ledarskap, för att få en övergripande bild 
över hur arbetsmoment bör ledas.  

Frågeställning 2, som syftar till att kartlägga vilka egenskaper som anses viktiga, 
besvaras med teorier om ledarskap och första linjens chef. Detta för att tydligt se en 
generell bild av vad som krävs i en ledarroll samt i arbetsledarrollens position 
specifikt.  

Frågeställning 3, som angår hur teoretisk kunskap kompenserar för bristen av praktisk 
erfarenhet i arbetsledarrollen, besvaras av teorier om första linjens chef, ledarskap 
samt branschens sammanhang. Detta för att tydligt se vilka ansvarsområden 
arbetsledarrollen berör och hur dessa bör ledas samt branschens åsikter och 
påtryckningar på rollen.  

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och teori (Lundh & Selle, 2015). 

2.	Vilka	ledaregenskaper	är	
vik2ga	i	rollen	som	
arbetsledare?

LEDARSKAP

BRANSCHENS	SAMMANHANG

3.	Hur	kompenserar	
teore2sk	kunskap	bristande	

prak2sk	erfarenhet	i	
arbetsledarrollen?

FÖRSTA	LINJENS	CHEF

1.	Vilka	arbetsmoment	
präglar	rollen	som	
arbetsledare	i	
byggbranschen?
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3.2 Första linjens chef 

3.2.1 Arbetsledarrollen 
Wolmesjö (2005, s.12) beskriver, utifrån Abrahamsson och Andersens definition, att 
“Benämningen första linjens chef har sitt ursprung i Max Webers byråkratiska 
principer och kan härledas till den så kallade linjeorganisationen och till 
linjestabsorganisationen som utvecklas från Henry Fayols administrativa principer.” 
Fayols administrativa principer menar att alla typer av verksamhet behöver 
planläggning, organisering, ordergivning, koordinering och kontroll (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). En tydlig del i linjeorganisationen är hierarkin, som utgörs av en 
uppsättning positioner ordnade från den högsta auktoritativa myndigheten ned till 
arbetaren. Första linjens chef hamnar således längst ner i linjeledningen, för att leda 
den operativa kärnan och rapportera vidare upp till högre linjers chefer (Abrahamsson 
& Andersen, 2005). 

Davis och Newstrom (1989, s.364) definierar första linjens chef på följande sätt:  

Supervisors are leaders who occupy positions at the lowest management 
level in organizations. They supervise non-management employees, while 
higher managers primarily supervise other managers below them. This 
means that supervisors, not managers, are the point of direct contact with 
most employees.  

Nationalencyklopedin (2015) definierar arbetsledare på följande sätt: ”Arbetsledare, 
person som anställts för att som arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela 
arbetet på en arbetsplats.”  

Lindgren (2007) beskriver sammanfattningsvis en mellanchefs ansvarsområden för en 
individ i följande punkter:  

• Den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön 
• Att upptäcka och se till att rehabiliteringsbehov åtgärdas 
• Att bidra till den anställdes utveckling 
• Stödja och utveckla den anställdes förmåga att utföra sitt arbete 
• Bistå den anställde i besvärliga situationer som uppstår vid arbetets utförande 
• Lösa konflikter 
• Sätta lön på utfört arbete 
• Vid avveckling respektera och utgå från arbetsrättsliga grunder  

3.2.2 Kommunikation 
På grund av den komplexa roll en arbetsledare innehar, krävs stor kunskap inom 
kommunikation. Att ha en öppen informationsattityd har visat sig vara lyckat i många 
organisationer. Ekstam (2002) beskriver 12 sätt att arbeta för att ha en så öppen 
informationsattityd som möjligt. Dessa innebär: 

• Inte ser ett sekretessbehov där det inte är befogat  
I de fall där sekretess är befogat sker det på ett informativt sätt där man 
beskriver varför så är fallet. I annat fall informeras medarbetarna. 
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• Säger allt eller inget  
Tala om den informationen som är viktig att ge och tala även om när man inte 
har information.  
 

• Får status genom att ge information – inte genom att undanhålla den – Tillit 
växer till ledaren om medarbetarna känner att de får den information som finns 
att ge.  
 

• Lyfter upp korridorsnack till allmän diskussion  
Att ta upp och diskutera det som sägs från person till person, gör att det blir en 
öppen diskussion där de inblandade får veta att det som sägs är sant eller inte 
och det blir lönt att ta upp det som diskuteras. 
 

• Ser föga behov av distans till andra  
Att vara inbjudande och öppen för kommunikation med medarbetare bidrar till 
att tillit växer fram. 
 

• Är tydlig och klar  
Att kombinera tydlighet och empati är en lyckad kommunikation. 
 

• Ser ett informationsvärde även i små frågor  
Beteckningen ”management by walking around” innebär att ledaren stannar 
upp och pratar om allt möjligt med medarbetarna för att få en öppen relation.  
 

• Delar gärna med sig  
Att dela med sig av sina kunskaper ses som en relationsskapande aktivitet.  
 

• Är öppen för argument  
Att vara öppen för andras åsikter och argument och komma till lösningar som 
gynnar merparten, samt endast ta upp kamp när det är nödvändigt, är vinnande 
faktorer.  
 

• Är lätt att få med i en diskussion  
Diskuterar gärna och är inte rädd för att få mothugg, samt vet vart hen står. 
 

• Går sällan i försvar  
Tål att få kritik samt kan både ge och ta feedback. 
 

• Visar ett aktivt intresse för hur folk mår  
Visar att man bryr sig om medarbetarna genom att uppmärksamma, hjälpa och 
tala om egna erfarenheter.  

3.2.3 Problem 
Richard (1997) beskriver fyra problematiska särdrag för arbetsledarrollen, vilka 
innebär:  

• Oplanerade inslag och hantering av störningar 
Richard (1997) beskriver att det sker avbrott och oförutsägbara händelser i en 
arbetsledares vardag, främst på grund av att det är denne som är på plats och 
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har ansvar för produktionen. Johansson (2003) menar att planering och 
långsiktigt arbete är svårt då oförutsedda händelser sker. Även Lennerlöf 
(1981) beskriver att arbetsuppgifterna karaktäriseras av kortvarighet och 
splittring.  
 

• Ej med i chefssystemet 
Richard hänvisar även till Jirbys förklaring till att arbetsledare ofta har svårt 
att identifiera sig med de sittandes på högre positioner inom företaget, och att 
de på så vis har svårt att känna stöd uppifrån. En annan syn som beskrivs är 
”Åkerlund pekar på att arbetsledarna genom sin position nära det operativa 
arbetet, ofta känner sig stå närmare ’produktionen’ än de strategiska nivåerna.” 
(Richard, 1997, s. 65).  
 

• Arbetsledarnas ansvar, inflytande och relationer till högre chefer 
Richard (1997) beskriver att de som fattar beslut om produktionen många 
gånger inte har tillräcklig insikt i arbetet. Å andra sidan finns det tillfällen då 
informationen om beslut inte når arbetsledaren och därmed har denne svårt att 
vara förberedd på frågor och dylikt. Dessa faktorer påverkar arbetsledarens 
inflytande över produktionen och kan därmed bidra till att det anses finnas en 
obalans mellan ansvar och befogenheter. 
 

• Arbetsledarnas mellanställning och buffertroll 
Richard (1997) beskriver arbetsledarrollen som en buffertroll, på sådant vis att 
man hamnar i en mellanposition där man fungerar som en förmedlare mellan 
två led, två intressen och arbeten.  

3.3 Ledarskap 
Ledarskap beskrivs som processer som inkluderar: Att fastställa en riktning, föra 
samman människor, motivera och inspirera (Kotter, 1990). Arbetsledarrollen 
innefattar att leda och samordna flera yrkesområden, det är därför viktigt att ha goda 
kunskaper inom ledarskap. Ledarskap innebär ingen formell position men det är av 
fördel att ha god kunskap inom detta område för att leda en effektiv och väl 
fungerande produktion. Kotter (1990) beskriver att ledarskap handlar ofta om ett 
större perspektiv, en grupp med människor och under ett längre tidsspann. 

Tyrstrup (2005) hävdar att reaktivt agera och arbeta för att lösa problem är en viktig 
del inom ledarskap. Att å ena sidan vara drivande i att tolka det som händer. Varför 
händer det? Hur kan vi motverka? Vad betydde detta för olika delar av 
organisationen? Å andra sidan hävdas det att man bör ha förmågan att agera 
improviserat. Att snabbt kunna avgöra vad som bör prioriteras eller hitta lösningar på 
de problem som uppstått. Sammanfattat bör man enligt Tyrstrup (2005): 

• Göra en tolkning av situationen 
• Avväga alternativen 
• Hitta en lösning för stunden 

 
Yukl (2013) hävdar att det finns två sätt att dela in chefskap i olika kategorier. Ett är 
Stewarts (1967; 1976; 1982) forskning som ett sätt identifierade situationsbaserade 
faktorer som påverkar ledarbeteendet. Det andra är Mintzbergs (1973) 10 ledarroller.   
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3.3.1 Mintzbergs 10 ledarroller 
Mintzberg (1973) har utfört studier som visar att ledare och chefer kan delas in i 10 
ledarroller. Överordnat är tre huvudgrupper som fokuserar på olika delar. ”Managerial 
activities may be divided into three groups – those that are concerned primarily with 
interpersonal relationships, those that deal primarily with the transfer of information, 
and those that essentially involve decision-making.” (Mintzberg, 1973, s.56).  Dessa 
tre typer av huvudgrupper sammanfattas som interpersonella roller, informationsroller 
och beslutsroller.  

De interpersonella rollerna riktar sig till de sociala delarna inom ledarskap, genom 
exempelvis kommunikation och relationer.  

1. Figurehead/toppfigur: avser en ledare som på ett formellt sätt representerar 
organisationen.  

2. Liason/förbindelseled: avser en ledare som samspelar med jämlika och 
personer utanför organisationen för att få information eller förmåner.  

3. Leader/ledare, anförare: avser den ledare som vägleder, motiverar, ger 
feedback och skapar gynnsamma förutsättningar för arbetet. 
 

Informationsroller är de som behandlar information i olika former inom ledarskap. 

4. Monitor/informationssökare och mottagare: avser en ledare som är mottagare 
och sändare av information, vilket bidrar till att personen i fråga har full 
förståelse för organisationen.  

5. Disseminator/informationssorterare och – spridare: avser en ledare som 
sprider information internt till resterande delar av organisationen.  

6. Spokesman/talesman: avser en ledare som för talan för organisationens 
information ut mot offentligheten samt mot de som har avgörande inflytande 
inom organisationen.  
 

Beslutsroller behandlar de områden där ledaren i någon mening fattar beslut. 

7. Entrepreneur/initiativtagare: avser en ledare som skapar förändring.  
8. Disturbance handler/krislösare: avser en ledare som agerar när oväntade 

kriser attackerar organisationen.  
9. Resource allocator/resursfördelare: avser en ledare som fördelar resurser 

inom organisationen, ofta i centrala samband och i viktiga beslut.  
10.  Negotiator/förhandlare: avser en ledare som deltar i icke-rutinpräglade 

förhandlingar, för att hen kan förplikta organisationens resurser här och nu.  
 

De tio olika ledarrollerna kan höra samman och en och samma person kan inneha 
flera av dessa roller (Mintzberg, 1973; Yukl, 2013).  

Yukl (2013) antyder att relativt lite forskning har gjorts på ledarroller och 
aktivitetsmönster det senaste två decennierna. Det som har gjorts, hänvisat till 
Tengblads forskning från 2006, tyder på att mycket är likt Mintzbergs forskning från 
1973. Däremot påpekas det att det behövs utforskas mer utifrån nya faktorer så som 
ny teknik, globalisering och nya organisationsformer. Då denna studie riktar in sig på 
arbetsledarrollen utifrån dess aktiviteter och egenskaper ligger fokus främst på att 
studera rollen utifrån Mintzbergs teori. 
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3.4 Branschens sammanhang 
Byggbranschen är en komplicerad bransch, med många olika roller, åsikter och 
individer som ska samspela. Löwstedt och Räisänen (2014) hävdar att en åter-
kommande uppfattning inom branschen är något de kallar för kollektiv identitet. Det 
innebär att en identifiering sker kring ”att vara en byggnadsarbetare”. Med andra ord, 
att man ska vara praktiskt orienterad och ha en lång yrkesbakgrund inom byggsektorn. 
Löwstedt och Räisänen (2014) menar att flertalet medarbetare högt upp i hierarkin 
känner en stark tillhörighet till det praktiska utförandet. Det markeras tydligt att de är 
problemlösningsorienterade och praktiskt lagda trots att de arbetsuppgifter som 
behandlas är mer strategiska.  

Inom den kollektiva identifieringen hävdas det att praktisk erfarenhet behövs för att 
ha möjlighet att klättra inom organisationer. Detta leder till att anställning av personer 
med liknande bakgrund och kunskaper riskerar att ske. Detta innebär att kompetens 
från andra arbetsområden förloras då rekryteringsspannet är så pass begränsat. 
Medarbetare med annan bakgrund som behandlar mer ekonomiska och strategiska 
uppgifter hamnar utanför den kollektiva gruppen och menar att de får kämpa för att 
känna legitimitet inom organisationen (Löwstedt & Räisänen, 2014). 

Studien visar att ledare inom byggföretag definierar sig som ”doers”, att vara praktiskt 
lagda. Detta till skillnad från konsulter, som anses vara mer teoretiskt lagda (Löwstedt 
& Räisänen, 2014). Branschen präglas i slutändan av att praktiska problem bör lösas 
med praktiska lösningar och därmed hävdas att det är optimalt att ha en bakgrund av 
praktisk erfarenhet.  

En ytterligare aspekt är att branschen präglas av kraven på omedelbara handlingar. 
Jacobsson och Linderoth (2010) hävdar att fokus genom en hel organisation ligger på 
tid och handling. De beskriver att för att hålla alla inom produktionen sysselsatta 
krävs att snabba beslut bör tas av ledare och chefer, angående projektens arbets-
moment. I slutändan leder det i vissa fall till att besluten är förhastade och en större 
eftertänksamhet och analys hade varit mer lämpad för att hitta den bästa lösningen. 
Detta tros i grunden bero på det ackordssystem som präglar byggproduktionen. 
(Jacobsson & Linderoth, 2010). 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Första linjens chef studeras utifrån dess nära kontakt med produktionen som direkt 
kan kopplas till arbetsledarens position. Detta för att gå djupare in i rollen, dess 
ansvarsområden och förstå dess komplexitet. Därefter följs teori om Mintzbergs ledar-
roller för att ge en generell bild utav ledarskap för att kunna kartlägga vilka ledar-
egenskaper som präglar arbetsledaren. Branschens sammanhang behandlar det som 
präglar branschen och vad som styr åsikter och yttre påtryckningar på rollen. De valda 
teorierna kan i sin helhet kopplas ihop enligt bilden (se Figur 2).  

 

Figur 2. Koppling mellan teorier (Lundh & Selle, 2015). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empiriska data, uppdelat på de tidigare 
nämnda metodvalen. Den empiriska datan ligger sedan till grund för att besvara 
studiens frågeställningar och mål.  

Den insamlade empirin bygger på intervjuer med fem stycken arbetsledare varav tre 
har teoretisk bakgrund och två har praktisk erfarenhet. Vidare intervjuades fyra 
stycken medarbetare varav två är platschefer och två är yrkesarbetare. Detta för att få 
ett bredare perspektiv på arbetsledarrollen. Kompletterande till intervjuerna samlades 
empiri in i form av deltagande observation av en byggarbetsplats och dokumentanalys 
utav båda företagens interna dokument. För intervjufrågor se Bilaga 1.  

4.1 Intervju 

4.1.1 Arbetsuppgifter 
Alla fem beskriver sina arbetsuppgifter liknande. De arbetar med att beställa material, 
se till att allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, planera inför kommande moment, 
svara på frågor och lösa problem. Alla förklarar att de ofta är ute på bygget, dock 
beror detta på vilket skede i produktionen projektet är i, samt hur teamet på plats ser 
ut. De beskriver sina arbetsuppgifter som väldigt breda, som involverar flera steg i 
byggprocessen, från projektering till produktion. De beskriver sina ansvarsområden 
som att samordna all personal och logistik på bygget, samt ha övergripande blick över 
produktionen med huvudfokus att minimera stopp. 

Tre arbetsledare, med olika bakgrund, förklarar att de ibland hjälper till att utföra 
moment ute på bygget. Två arbetsledare med teoretisk bakgrund beskriver att de ofta 
arbetar med att göra arbetsberedningar där arbetsgång, risker och möjligheter samt de 
resurser som krävs, analyseras. En respondent med teoretisk bakgrund och en med 
yrkesbakgrund beskriver att de arbetar med att samordna underentreprenörers arbete. 
En ytterligare beskriver att just på hens företag anses rollen fri och att de går över 
vanliga befogenheter för just arbetsledarrollen, vilket resulterar i att stort ansvar krävs. 
En arbetsledare med teoretisk bakgrund förklarar att oavsett bakgrund har alla 
liknande uppgifter och att alla befinner sig ute i produktion. 

De båda platscheferna betonar att det är viktigt att man som arbetsledare är påläst och 
uppdaterad om projektet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på storlek av projekt, 
då det ibland finns flera arbetsledare på samma bygge. Den ena hävdar att det är 
viktigt att man är noggrann som arbetsledare och vet hur man utför de olika 
momenten, medan den andra trycker på att den viktigaste arbetsuppgiften är att se till 
att allt material finns på plats vid rätt tid, samt hantering av säkerhet.  

Den ena yrkesarbetaren menar att den viktigaste uppgiften för en arbetsledare är att 
arbeta för att lösa problem, för att produktionen ska flyta på samt ha kunskap om 
projektet. Den andra hävdar att det är att informera och hålla alla parter uppdaterade.  

Figur 3 nedan redovisar respondenternas arbetsuppgifter utifrån insamlade intervjuer.  
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 Figur 3. Diagram över intervjusvar (Lundh & Selle, 2015). 
 

4.1.2 Ledarskap 
Respondenterna är eniga om att en arbetsledare bör vara lyhörd inför sina medarbetare 
samt att våga fatta beslut då de har många bollar i luften. Att visa respekt och 
återkomma med klara besked är något som för projektet framåt och motiverar 
medarbetarna. De är alla överens om att de diskuterar fram lösningar med 
medarbetarna för att alla ska få en chans att planera sitt arbete och känna sig 
motiverade och en del av teamet. Detta för att öka kreativiteten och att få alla att 
känna sig behövda. De anser att det är viktigt att nå målen, alltså det som står 
beskrivet i handlingarna, hur detta utförs behöver däremot inte toppstyras.  

De poängterar att det är viktigt att köra med öppna kort och inte mörka något utan att 
vara ärlig i båda riktningar. Att sprida information och att hålla alla parter 
uppdaterade är ett viktigt arbetsmoment enligt respondenterna. Att arbetsledaren är 
demokratisk och kommer med tydliga direktiv, samt att alla får komma till tals och få 
sina åsikter hörda är något som uppskattas av yrkesarbetarna. Respondenterna är 
eniga om att en arbetsledare bör leda genom öppenhet, ärlighet och engagemang.  

Respondenterna delegerar ut arbetet i samråd med platschefen. Arbetsledarna med 
praktisk erfarenhet tar även hjälp utav lagbasen som har större överblick över 
arbetslaget. Uppdelning av uppgifter sker ofta beroende på vad yrkesarbetarna gjort 
innan, vad de är duktiga på, samt vad de vill göra. För att motivera medarbetarna 
anser arbetsledarna att det gäller att vara positiv och välplanerad. Respondenterna 
poängterar vikten av att visa uppskattningen för det hårda arbete alla lägger ner, vilket 
görs genom en klapp på axeln och exempelvis fika på fredagar. De trycker på hur 
viktiga dessa små sociala aktiviteter är för att få en god stämning på arbetsplatsen. 
Negativ feedback anser respondenterna är svårare att definiera då det kommer 
naturligt. Vid större fel diskuteras och analyseras detta med alla inblandade för att 
gemensamt komma fram till åtgärder.  

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Arbetsberedningar	

U6öra	moment	på	bygget	

Minimera	stopp	

Samordna	personal	&	logisAk	

Lösa	problem	

Svara	på	frågor	

Planera	nästa	moment	

Se	All	aH	allt	är	på	räH	plats	vid	räH	Ad	

Beställa	material	

AL	YA	(tot	2)	

AL	HI	(tot	3)	

PC	(tot	2)	

YA	(tot	2)	
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Arbetsledare med praktisk bakgrund anser sig själva som bestämda ledare, fast med 
öppna sinnen som är mottagliga för förslag och förbättringar från övriga medarbetare. 
De beskriver att eftersom de har praktisk erfarenhet, vet de hur de själva ville bli 
ledda och leder därmed på liknande vis. De menar att kommer man som 
nyexaminerad byggnadsingenjör får man inte ha för tuff attityd mot arbetslaget utan 
att det uppskattas om man är lyhörd.  

Arbetsledare med högskoleutbildning beskriver sig som lyhörda och ödmjuka ledare. 
Som nyexaminerad arbetsledare upplever respondenterna att man måste vara ödmjuk 
och ärlig och säga till när man inte har kunskapen. En respondent med teoretisk 
bakgrund poängterar att eftersom hen har bristande kunskaper stannas arbetet hellre 
upp och analyseras så att ”dumma beslut” undviks. Man får fokusera på att lösa 
problem med de resurser och stöd man har, vilket är något som respekteras av 
yrkesarbetarna. Respondenterna lyssnar på medarbetarna men menar på att de vill 
inneha respekt, vilket ibland kan vara en svår balans.  

De båda platscheferna menar att lösningar bollas fram i samråd med arbetsledare. De 
poängterar att det bör vara en öppen dialog på bygget för att få en välfungerande 
produktion. De intervjuade yrkesarbetarna anser att den viktigaste egenskapen hos en 
arbetsledare är att vara lyhörd och ha en öppen dialog med medarbetarna, samt att de 
håller det de lovar. En av respondenterna menar att det är viktigt att man kan lita på 
arbetsledaren samt att tydliga direktiv ges. Det som motiverar yrkesarbetarna är roliga 
arbetsmoment och att de får chans att planera sitt eget utförande. Samt att få 
uppskattning av väl utförda arbeten samtidigt som de vill få feedback om något bör 
utföras på annat sätt för att kunna utvecklas.   

4.1.3 Erfarenhet 
Två av fem arbetsledare har en praktisk bakgrund som yrkesarbetare. Båda poängterar 
att de har lärt sig mer ute i arbetslivet än i skolbänken. De menar att de har stor nytta 
av att de själva vet hur momenten ska utföras, i rollen som arbetsledare. En av de två, 
som ska påbörja den 2-åriga interna arbetsledarutbildningen, anser att hen saknar 
kunskaper om det administrativa. De tre övriga arbetsledarna har en bakgrund från 
högskolan med en 3-årig ingenjörsutbildning i bagaget. Alla tre har tidigare varit ute 
på praktik på somrarna men känner att de saknar stor del av den praktiska 
erfarenheten, som de anser är en stor fördel i rollen. Alla tre poängterar att de kände 
sig helt ”gröna” när de kom ut. Det utbildningen har gett dem är att de har fått en 
helhetsbild över byggprocessen och mycket datorkunskap, men saknar kunskaper i 
materiallära och utförande. En arbetsledare med praktisk erfarenhet poängterar att de 
har gått den enkla vägen, men att det är viktigt att nyexaminerade ingenjörer har 
möjlighet att få liknande erfarenhet när de kommer ut. 
 
De båda platscheferna menar att det är en fördel att ha praktisk erfarenhet, att veta hur 
man utför momenten och i vilken ordning de faller in, då arbetet kretsar kring ett 
praktiskt utförande. Däremot säger de också att det finns styrkor i att komma från 
högskoleutbildning, även de påpekar att man får en helhetsbild och mycket datorvana. 
Den ena betonar att det är svårt att anpassa arbetsledarrollen utifrån 
högskoleutbildning då det handlar om ett praktiskt arbete. Den andre menar att 
personligheten har större betydelse än erfarenhet.  
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Båda yrkesarbetarna anser att det finns en bristande kunskap hos de arbetsledare som 
kommer direkt från högskolan, att de inte har vart ute och gjort det själva utan att det 
kommer direkt ”från boken”. Det som de båda anser som positivt med arbetsledare 
med teoretisk bakgrund är att de är uppdaterade på det som är aktuellt, så som IT, 
vilket är en växande faktor i branschen. Om arbetsledaren istället har en yrkes-
bakgrund anses det att man är ”mer med i matchen” och förlitar sig på hur det har 
fungerat vid tidigare byggnationer än beräkningar i program. Däremot anses det att 
man inte är lika uppdaterad eller att man kör på samma stil som tidigare. En av 
yrkesarbetarna trycker på att det blir en krock i och med den formella positionen en 
arbetsledare har, då denna inte besitter praktisk kunskap. Dock menas det att i 
slutändan beror det på hur man som individ bemöter situationen.  

4.2 Observation 
På byggarbetsplatsen som observeras arbetar en arbetsledare som för 6 månader sen 
examinerades från en tre-årig ingenjörsutbildning. Tillsammans med en platschef 
utgör de platsledingen på bygget. Projektet är en om- och tillbyggnation, och uppgår 
till ca 25 miljoner kronor och består av fyra etapper. Observationen påbörjades 
utvändigt av den platta på mark som utgör grunden till byggnaden. Under 
observationen av byggnaden fick arbetsledaren många frågor av yrkesarbetare på 
plats. Hen stannade upp och tog sig tid att kommunicera och diskutera fram lösningar 
så de inblandade blev tillfredsställda. De frågor som inte kunde besvaras på plats 
förklarades att hen skulle återkomma med. Detta så fort den information som behövs 
vid lösning av problemet hade tagits reda på. 

Fortsatt iakttagelse gjordes i ventilations- och styrcentralen, där flertalet under-
entreprenörer arbetade. Då dessa utförde en större del av arbetet individuellt gällde det 
för arbetsledaren främst att samordna så arbetet fortskred, samt svara på eventuella 
frågor. Byggnationen var mycket teknisk och som mest var 90 personer på plats, 
varav 10 var företagets egna anställda. Detta medförde att det krävdes stort 
engagemang från representanter från varje grupp av underentreprenörer.  

Observationen fortsatte utvändigt vid nästa etapp där montering av stålstommen var i 
full gång. Arbetsledaren hade tidigare beräknat att mängden cellplast till platta på 
mark uppgick till 400 m2. Detta ansågs till en början som högt men visade endast 
inneha ett överskott på 3-4 m2. Ett problem som uppstått under tillbyggnaden är att 
mellan projekteringsskedet och utförandet hamnade bultgrupperna till pelarna 3 cm in 
i den befintliga byggnaden. Detta resulterade i att arbetsledaren och platschefen tog 
beslutet att karva ur den befintliga väggen för att uppnå rätt spännvidd. Inför 
montering av stålstommen utförde arbetsledaren en arbetsberedning där risker och 
möjligheter analyserades. Montering av stålstommen ledde till att den dagliga 
verksamheten blev lidande på grund av kranar som behövde större plats än beräknat.  
Detta ledde till större press att färdigställa stommen.  

Genomgående för observationen var att många avbrott skedde under tidens gång. Hen 
själv beskrev att arbetet sker reaktivt, likt en ”brandman” där problem löses allt 
eftersom de dyker upp. Hen förklarade dock att vid vissa tillfällen gäller det att ha 
svaret eller ta reda på det direkt, medan i vissa fall får man förklara att de får vänta. 
Från det att hen går från kontoret till det att hen är framme vid den individen som 
ringt, är det två eller tre andra personer som ställer frågor och behöver svar. Vilket 
tyder på att det sker många avbrott i arbetsledarens arbete. 
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4.3 Dokumentanalys 
I företagens interna dokument ses att ”Arbetsledaren styr och leder den dagliga 
produktionen ute på projekten och ansvarar för att planera, leda och fördela det 
dagliga arbetet för arbetslaget”. Samt ”Att tillsammans med produktionschef ansvara 
för att företagets byggproduktion bedrivs utefter uppsatta mål och riktlinjer för nöjd 
kund, lönsamhet, produktivitet, hållbar utveckling, kvalitet samt arbetsmiljö och 
säkerhet” ingår i rollen. 

De båda företagen beskriver en lista på de uppgifter en arbetsledare gör på respektive 
företag. Det som är gemensamt för de båda är: 

• Att leda arbetet inom produktionen 
• Att utföra arbetsberedningar  
• Att beräkna, beställa och ta emot material 
• Att arbeta för en god arbetsmiljö utifrån lagar, företagens riktlinjer/regler 
• Att samordna, kontrollera, leda och bevaka underentreprenörer 
• Att löpande dokumentera  

Utifrån personliga egenskaper ses tydliga likheter där de båda företagen värderar: 

• Samarbetsförmåga 
• Struktur/förmågan att prioritera och hålla deadlines 
• Initiativ/beslutsfattande 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Utifrån de semistrukturerade intervjuerna kunde en tydlig uppdelning ske utifrån 
arbetsuppgifter, ledarskap och erfarenheter (se Figur 4). Detta genom att intervjuerna 
berörde frågor om de arbetsuppgifter som anses som viktiga för en arbetsledare, 
egenskaper och ledarskap, samt tidigare utbildning och erfarenheter. Observationen 
kan tydligt kopplas till arbetsuppgifter genom att arbetsledaren studerades i sin 
naturliga vardag. Dokumentanalysen kunde tydligt delas upp i arbetsuppgifter och 
ledarskap utifrån företagens interna dokument. Detta genom en tydlig uppradning av 
de arbetsmoment som skall utföras, samt vilka egenskaper som behövs för att utföra 
arbetet.  

Utifrån empirins huvudområden kan en tydlig koppling ske till rapportens 
frågeställningar. För att besvara frågeställning 1 behövdes information om vilka 
arbetsuppgifter som rollen berör. För att besvara frågeställning 2 behövdes belägg i 
kategorin arbetsuppgifter samt ledarskap, som främst behandlar egenskaper. 
Erfarenheter och ledarskap tillsammans med arbetsuppgifter är avgörande för att 
besvara frågeställning 3 som berör praktisk erfarenhet, där grunden ligger i vilka 
arbetsuppgifter som rollen innefattar, hur moment ska ledas samt branschens inverkan 
på rollen. 
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Figur 4. Koppling mellan insamlad empiri (Lundh & Selle, 2015). 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras analysen av studien, grundat på tidigare presenterad 
empirisk data och teoretiskt ramverk. Därefter följs resultatet av studiens fråge-
ställningar och mål.  

5.1 Analys 

5.1.1 Arbetsledarrollen 
Nationalencyklopedin (2015) beskriver att en arbetsledare leder och fördelar arbetet 
på en arbetsplats. Davis och Newstrom (1989) beskriver att en arbetsledare är den 
direkta kontakten med de flesta medarbetare. Vilket även Abrahamsson och Andersen 
(2005) hävdar i och med att de beskriver att första linjens chef leder den operativa 
kärnan. De beskriver även att ursprunget kommer från Fayols administrativa 
principer, som menar att rollen innefattar att planlägga, organisera, leda och ge order, 
samordna och kontrollera. Lindgren (2007) punktar upp en mer specifik lista på 
arbetsområden enligt tabellen nedan (se Tabell 2). I tabellen är varje respondent 
tilldelad ett nummer och företagen en bokstav för att påvisa antal uppvisade svar. 
Respondenternas svar angående deras främsta uppgifter är att:  

• Samordna personal 
• Beräkna och beställa material 
• Arbetsbereda  
• Analysera risker och möjligheter med olika moment 
• Planera nästkommande moment  
• Svara på frågor  
• Lösa problem 
• Dokumentera 

Utifrån dokumentanalysen har information hämtats som överensstämmer med 
intervjuer:  

• Att arbeta för en god arbetsmiljö utifrån lagar, företagens riktlinjer och regler 
• Att samordna, kontrollera, leda och bevaka underentreprenörer 
• Att beräkna, beställa och ta emot material 
• Att utföra arbetsberedningar 
• Att löpande dokumentera 
• Att leda arbetet inom produktionen 

Då både intervjuer och dokumentanalys uppvisar liknande svar, och kan tydligt 
kopplas till Lindgrens (2007) teori, hävdas att fyra av Lindgrens ansvarsområden för 
en mellanchef även innefattar ansvarsområden för en första linjens chef. Teorin kan 
alltså med fördel användas som grund i denna studie.  
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5.1.2 Mintzbergs roller 
I tabellen nedan (se Tabell 3) redogörs en kategorisering av Mintzbergs ledarroller 
utifrån de arbetsuppgifter som respondenterna beskrivit och som redovisas i empirin. 
Där varje respondent är tilldelat ett nummer, och företagen en bokstav, för att visa på 
antal uppvisade svar. Det framgår därmed att det finns ett samband mellan de 
arbetsuppgifter som nämndes i föregående avsnitt och nedanstående roller inom 
Mintzbergs ledarskapsteori (1973): 

• En interpersonell roll: ledare.  

• Två informationsroller: informationssökare och –mottagare samt 
informationssorterare och –spridare. Där informationssökare och –mottagare 
främst beskriver arbetsledare med teoretisk bakgrund då de saknar och alltså 
behöver söka den praktiska kunskapen de resterande redan besitter.  

• Samt tre beslutsroller: initiativtagare, krislösare, resursfördelare.  

1,2

Arbetsledare Yrkesarbetare Företag

YA HI

Den	psykosociala	och	fysiska	
arbetsmiljön

Bidra	All	den	anställdes	utveckling

Stödja	och	utveckla	den	anställdes	
förmåga	aG	uHöra	siG	arbete

Platschef

Bistå	den	anställde	i	besvärliga	
situaAoner	som	uppstår	i	arbetet

Lösa	konflikter

4,5 6 8,9 A,B

1,2 3,4,5

1,2 3,4,5

1,2 3,4,5

6,7 8 A,B

6,7 8 A,B

6,7 8,9 A,B

B

Totalt	antal	respondenter 2 3 2 2 2

YA	-	Yrkesarbetare	
HI	-	Högskoleingenjör

Tabell 2. Kopplingen mellan teoretiska ansvarsområden och empiri (Lundh & Selle, 
2015). 
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Tabell 3. Koppling mellan Mintzbergs ledarroller och empiri (Lundh & Selle, 2015) 

Interpersonella roller 
En ledare avser den som motiverar och skapar gynnsamma förutsättningar för det 
dagliga arbetet. Kotter (1990) beskriver ledarskap som processer som inkluderar: Att 
fastställa en riktning, föra samman människor, motivera och inspirera under ett längre 
tidsspann. Detta stämmer väl in på en arbetsledare då det ur intervjuerna framgår att 
hen bör vara lyhörd, vara välplanerad och återkomma med klara besked för att 
motivera medarbetarna. De beskriver att det är viktigt att vara en demokratisk ledare 
där alla får komma till tals och få sina åsikter hörda. Det viktiga är att resultat uppnås 
och inte hur momenten utföras. Feedback anses viktigt, och ges genom uppskattning 
av väl utförda arbeten. Negativ feedback är mer svårdefinierad men anses ske 
naturligt. Arbetsmomentet som alltså utgör denna roll är att leda byggproduktionen. 

Informationsroller 
Den främsta skillnaden är att alla arbetsledare med teoretisk bakgrund svarade att de 
utför arbeten som kategoriserar dem som informationssökare och - mottagare. En 
logisk förklaring till detta är att de anser sig själva vara ”gröna” i sammanhanget, att 
de saknar praktisk erfarenhet. Som nyexaminerad arbetsledare upplever de att man 
måste vara lyhörd, samt ärlig och säga till när kunskapen är bristande. Man får 
fokusera på att lösa problem med de resurser och stöd man har, samt använda dessa 
som en tillgång till ytterligare information. Att söka den information som behövs för 
att lösa problem och analysera fram till en lösning, blir alltså en naturlig del i 
vardagen för en arbetsledare med teoretisk bakgrund. Ett antagande är att personer 
med högskolebakgrund har i sig att vara analytiska, vilket stärker tesen. Jacobsson 
och Linderoth (2010) hävdar att branschen präglas av ett fokus på tid och handling. 
Där beslut ibland tas förhastat utan närmare eftertanke eller analys. En respondent 
beskriver att ibland måste man agera snabbt och det är lätt att det då blir fel. Det är 
bättre att stanna upp och fundera vilka konsekvenser handlingar kan få. I det fall hen 
har bristande kunskaper stannas arbetet hellre upp och analyseras så att ”dumma 

Arbetsledare Yrkesarbetare Företag

YA HI

Toppfigur

Förbindelseled

1,2Ledare

Informa>onssökare	&	-moBagare

3,4,5

3,4,5

1,2Informa>onssorterare	&	-spridare

Talesman

4,5

1,2Ini>a>vtagare

Krislösare

3,4,5

1 3,4,5

1,2Resursfördelare

Förhandlare

3,4,5

6,7

6,7

6,7

6,7

7

8,9

8

8,9

8

8

8

A,B

A

A,B

B

A,B

Platschef

2 2Totalt	antal	respondenter 3 2 2

YA	-	Yrkesarbetare	
HI	-	Högskoleingenjör
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beslut” undviks. Anledningen till att arbetsledare med praktisk bakgrund inte hävdar 
detta lika tydligt beror på att de redan besitter praktisk kunskap och är därmed inte i 
behov av att söka information om problemet. Denna roll innefattar att momentet som 
utförs är att söka och analysera information.  

Om man ser till kategorin informationssorterare och – spridare så kan tydliga 
kopplingar dras till arbetsledarrollen. Att det är viktigt att informera de inblandade 
och ”köra med öppna kort och inte mörka något, utan att vara ärlig i båda riktningar” 
är något som framgår ur flera intervjuer. Detta visar på vikten av den öppna 
informationsattityden som Ekstam (2002) beskriver som en framgångsfaktor i en 
lyckad organisation. Detta uppnås genom 12 punkter som bland annat innebär att man 
inte ser ett sekretessbehov där det inte är befogat, får status genom att ge information 
– inte undanhålla den, samt är tydlig och klar i sin kommunikation. Flertalet av de 
intervjuade beskriver tydligt att fel uppstår eller att saker glöms. Det är då viktigt att 
inte mörka detta utan att tala öppet om bristerna. Platscheferna anser att den viktigaste 
uppgiften är att arbetsledaren är uppdaterad och informerad om projektet, där de sedan 
för vidare informationen till övriga medarbetare. Denna faktor anses vara lika viktig 
oberoende bakgrund, alltså kan med fördel arbetsledarrollen beskrivas som en 
informationssorterare och –spridare utifrån Mintzbergs teori (1973). Momentet som 
utförs blir således att sprida information till övriga medarbetare. 

Beslutsroller 
Enligt tabell 3 anses arbetsledaren vara en initiativtagare. Detta bekräftas med att alla 
arbetsledare beskriver att man måste våga ta beslut och lösa problem. Även övriga 
medarbetare trycker på att det är viktigt att man vet hur projektet ska utföras, samt att 
utifrån de resurser man har ta initiativ och fatta beslut. En anledning till att platschefer 
inte uttryckt vikten av initiativförmåga tros bero på att det är underförstått i rollen. 
Detta styrks i och med dokumentanalysen, där även företagen beskriver att arbets-
ledaren styr och leder den dagliga produktionen. Arbetsmoment som präglar denna 
roll är alltså att ta initiativ och våga fatta beslut.  

Ett problematiskt särdrag för arbetsledarrollen beskriver Richard (1997) som: 
oplanerade inslag och hantering av störningar. Vid observationen iakttogs att 
arbetsledaren arbetar med att besvara frågor och lösa problem allt eftersom.  Hen blir 
ofta avbruten och arbetar därmed som en ”brandman”, och löser problem reaktivt. 
Hen förklarade dock att vid vissa tillfällen gäller det att ha svaret eller ta reda på det 
direkt, medan i andra fall förklarar att de får vänta. Med andra ord sker det en hel del 
avbrott i en arbetsledares vardag och en av Mintzbergs roller som väl kommer till pass 
för en ledare i en sådan position är en krislösare, alltså den som agerar när oväntade 
kriser sker. Även Tyrstrup (2005) hävdar att som ledare bör man agera reaktivt och 
arbeta för att lösa problem genom att: göra tolkning av situationen, avväga alternativ 
samt hitta en lösning för stunden. Denna process är grunden i hur ovan nämnd 
situation hanteras samt hur liknande kriser bör lösas. Det moment denna ledarroll 
medför i rollen som arbetsledare är att man måste hantera oväntade kriser.  

Utöver detta är en arbetsledare av naturliga skäl en resursfördelare som fördelar 
resurser så som yrkesarbetare, material och pengar inom organisationen. Detta 
framgår i dokumentanalysen där materialhantering och personalsamordning är 
gemensamma arbetsuppgifter för båda företagen. Det blir även tydligt i intervjuer där 
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det poängteras att material beställs, samt att personal koordineras. Detta innebär att 
fördela resurser sammanfattar det arbetsmoment denna roll innefattar.  

I figur 5 beskrivs en tydlig koppling mellan de ansvarsområden som Lindgren (2007) 
beskriver i avsnittet 5.1.1 Arbetsledarrollen och Mintzbergs (1973) ledarskapsteori.  

5.1.3 Branschen 
Löwstedt och Räisänen (2014) hävdar att inom branschen finns det en kollektiv 
identitet, att flertalet identifierar sig med ”att vara en byggnadsarbetare”. 
Respondenterna har olika syn på detta. Flertalet menar att det är viktigt att man har 
varit ute och besitter praktisk erfarenhet i arbetet. De nyexaminerade ingenjör-
studenterna har vid intervjuerna betonat att de är helt ”gröna” i sammanhanget, att de 
anser att praktisk erfarenhet hade varit en fördel. Utifrån observationen är det 
förståeligt att praktisk kunskap behövs, då vissa frågor och problem som uppstod var 
direkt kopplade till det praktiska utförandet. Vid intervjuerna hävdas det av 
yrkesarbetarna att det finns en bristande kunskap hos de arbetsledare som kommer 
direkt från högskolan. Det uppstår även en krock mellan den formella positionen en 
arbetsledare har och avsaknaden av den praktiska kunskapen.  

Däremot anses inte detta vara avgörande för rollen som arbetsledare. I föregående 
avsnitt framgår det tydligt att oavsett erfarenhet så innebär rollen att leda bygg-
produktionen framåt och komma med lösningar. Med andra ord anses det viktigare att 
inneha de ledarroller som nämns i föregående avsnitt. I en intervju menas det att 
personligheten är av större betydelse än vilken bakgrund man innehar, samt att 
teoretisk kunskap aldrig är att förakta. Platscheferna trycker på att som nyexaminerad 
ingenjör innehas ofta en grundläggande helhetsbild av byggprocessen, vilket bidrar till 
att specifik kunskap om varje moment är bristande men att en förståelse finns till vart 
och hur ytterligare information ska uppsökas. Ytterligare en aspekt som poängteras är 
att det anses som positivt att de är uppdaterade på det som är aktuellt, så som IT 

Bidra	'll	den	anställdes	
utveckling

Bistå	den	anställde	i	
besvärliga	situa'oner	som		

uppstår	vid	arbetets	
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Ini'a'vtagande

Informa'onssökare	
Informa'onsmo<agare

Informa'onssorterare	
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Figur 5. Koppling mellan teoretiska ansvarsområden och ledarskap (Lundh & Selle, 
2015). 
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(informationsteknik) vilket är en växande faktor i branschen. Däremot är praktisk 
erfarenhet till stor fördel. Platscheferna anser att det är viktigt att nyexaminerade får 
chansen att komma ut och utveckla den helhetsbild de har, med den praktiska 
vardagen. Det betonades i en intervju att det är ett praktiskt arbete, så de inblandande 
bör jobba och förstå det praktiska. Precis på samma sätt som Löwstedt och Räisänen 
(2014) konstaterar: att för att lösa praktiska problem krävs praktiska lösningar. 

Sammanfattat är en viktig del i arbetsledarrollen att komma med lösningar. En 
skillnad mellan arbetsledare med praktisk och teoretisk bakgrund i denna aspekt är att 
de med praktisk kunskap kommer snabbare fram till en lösning utifrån rutin. De med 
teoretisk bakgrund har en tendens att behöva söka information och på så sätt analysera 
fram till lösningen.  

En ytterligare aspekt är att branschen präglas av kraven på omedelbara handlingar. 
Jacobsson och Linderoth (2010) hävdar att fokus genom en hel organisation ligger på 
tid och handling. De beskriver att för att hålla alla inom produktionen sysselsatta 
krävs att snabba beslut bör tas av ledare och chefer angående projektens arbets-
moment. I slutändan leder det i vissa fall till att besluten är förhastade och en större 
eftertänksamhet och analys hade varit mer lämpad för att hitta den bästa lösningen 
(Jacobsson & Linderoth, 2010). Att projekt ofta är under tidspress bidrar till att 
lösningar sker utifrån rutin snarare än vad som har analyserats till den bästa lösningen. 
En respondent med teoretisk bakgrund poängterar att eftersom hen har bristande 
praktiska kunskaper stannas arbetet hellre upp och analyseras så att ”dumma beslut” 
undviks.  En respondent med praktisk erfarenhet beskriver att de istället löser problem 
utifrån erfarenhet och på rutin, som tidigare har fungerat i likande situationer.  Det 
sistnämnda sättet är effektivt i en tidspressad situation, men mindre effektiv för 
produktionens utveckling. 

5.2 Resultat av frågeställning 1 
Vilka arbetsmoment präglar rollen som arbetsledare i byggbranschen? 
Utifrån intervjuer och dokumentanalys framställs en tydlig bild av arbetsledarens 
arbetsuppgifter. Dessa kan då kopplas till sex utav Mintzbergs tio ledarroller: en 
interpersonell-, två information- och tre beslutsroller. Detta leder till att avgörande 
arbetsmoment för att kunna leda byggproduktionen är: 

• Att kunna leda  
• Sprida information  
• Ta initiativ  
• Agera vid oväntade kriser 
• Fördela resurser 

5.3 Resultat av frågeställning 2 
Vilka ledaregenskaper är viktiga i rollen som arbetsledare? 
Arbetsledarrollen präglas av ett reaktivt arbete och problemlösning, detta innebär att 
man bör vara engagerad. En av de viktigaste delarna inom rollen är att vara 
uppdaterad och informerad angående projektet, samt att ge klara besked till övriga 
medarbetare, vilket tyder på vikten av tydlighet. Att hantera de avbrott och kriser som 
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sker i arbetsledarens vardag kräver att man har god initiativförmåga, samt vid 
fördelningen av resurser på arbetsplatsen krävs struktur. 

Företagen i stort anser att det är viktigt att vara samarbetsvillig, strukturerad och 
initiativtagande.  

5.4 Resultat av frågeställning 3 
Hur kompenserar teoretisk kunskap bristande praktisk erfarenhet i arbetsledarrollen? 

De nyexaminerade ingenjörsstudenterna har betonat att de är helt ”gröna” i 
sammanhanget, att de anser att praktisk erfarenhet hade varit bra. Då branschen 
präglas av att praktiska problem bör lösas med praktiska lösningar, är detta rimligt. 
Dock anses arbetsledare med teoretisk bakgrund lösa uppgifter med de resurser och 
stöd de har, samt använda dessa som en tillgång till ytterligare information. Att söka 
information som behövs för att lösa problem, och analysera fram till lösningar blir 
alltså en naturlig del i vardagen för en arbetsledare med teoretisk bakgrund. Detta 
bidrar till att snabba beslut som görs på rutin undviks. En annan faktor är att 
arbetsledare med teoretisk bakgrund ofta har en grundläggande helhetsbild av hela 
byggprocessen, samt bättre kunskap inom ämnen som IT och övrig teknik.  

5.5 Koppling till målet 
Studien visar att de faktorer som är avgörande för att kunna leda byggproduktionen 
innefattar att: kunna leda, sprida information, ta initiativ, agera vid oväntade kriser, 
samt fördela resurser. De egenskaper som krävs i samband med detta är engagemang, 
tydlighet, struktur samt initiativtagande.  

Studien visar att praktisk erfarenhet är en fördel, men inte avgörande för rollen som 
arbetsledare. Då branschen präglas av krav på omedelbara handlingar, tas ibland 
förhastade beslut. En större eftertänksamhet och analysering är i det fallet eftersträvat. 
Nyexaminerade ingenjörer saknar ofta praktisk erfarenhet och tar informations-
sökning till hjälp för att lösa praktiska problem. I och med detta sker en automatisk 
analysering för att komma fram till ett beslut. I jämförelse med hur mer rutinpräglade 
beslut fattas då information och kunskap redan finns, kan detta ses som ett hållbart 
alternativ. Då denna studie visar att ledarskapsroller och de ovannämnda egenskaper 
är mer betydande än praktisk erfarenhet innebär detta att rekrytering kan ske av 
individer med olika erfarenheter.  

Studien visar att rollen påverkas av att nyexaminerade ingenjörer kräver ett mer 
analytiskt och informationssökande tänk, vid avsaknad av praktisk erfarenhet. Alltså 
uppnås målet som är ”… att analysera hur arbetsledarrollen påverkas utifrån en 
nyexaminerad byggnadsingenjörs bristande praktiska erfarenhet.” 
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet ges en sammanfattning av studiens resultat, konsekvenser av arbetet 
samt studiens begränsningar. Studiens slutsatser och rekommendationer presenteras, 
samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån de valda frågeställningarna har en analys författats om bristande praktisk 
erfarenhet påverkar rollen som arbetsledare. Nyexaminerade ingenjörer kräver ett mer 
analytiskt och informationssökande tänk, därmed uppnås målet med rapporten. Det 
har tydligt framgått att ledarroller/erfarenheter är viktigt att fokusera på framför 
praktisk erfarenhet då detta har framkommit vid intervjuer då flertalet respondenter 
har tryckt på vikten av personliga egenskaper. Förväntat utfall av studien var att 
tidigare erfarenhet skulle komma att påverka arbetsledarrollen i större utsträckning än 
vad som framkom under arbetets gång.  

Då studien är av kvalitativ karaktär, där upplevelsedimensionerna är av vikt, är det 
svårt att få konkreta svar. Validitet har uppnåtts genom att intervjuerna har spelats in 
och sammanfattats varefter dessa har skickats tillbaka till respondenterna för 
bekräftelse och därmed minska risken för misstolkning. Resultatet är relevant då flera 
respondenter svarade på liknande vis. Det teoretiska ramverket i studien går att 
återkoppla till frågeställningarna och tillsammans med empirin utgör detta en 
trovärdig analys. Trots att hög reliabilitet är svår att uppnå i kvalitativ studie anses det 
vara relativt hög i denna studie. Detta för att den insamlade empirin förankras i det 
teoretiska ramverket. Med andra ord bekräftas de åsikter och synpunkter 
respondenterna innehar. Detta innebär att studien går att applicera vid liknande 
tillfällen och där liknande resultat bör vara uppnåbart. 

Då anpassning till respondenterna och deras vardag var nödvändig, har vissa 
uppoffringar behövts göras. Resultatet är fortfarande aktuellt däremot har vid ett 
intervjutillfälle, två personer intervjuats, som kan ha påverkat varandras svar. Detta 
har lett till att intervjun har varit väldigt informativ, men svårt att skilja åsikterna åt. 
Ytterligare en bristande faktor är att tidspress påverkade varaktigheten i 
observationen. Detta resulterade i att författarnas delaktighet inte blev lika utförlig. 
Detta medförde att delar av de påståenden som sades vid intervjun inte kunde 
verifieras. Den tredje aspekten som påverkade resultatet var att vid två 
intervjutillfällen intervjuades personer som tidigare innehaft positioner. För att 
minimera risken för att svaren ska vara vinklade har detta hafts i åtanke i analysen.  

6.2 Metoddiskussion 
Studien är av kvalitativ karaktär vilket har visat sig lämplig för studiens ändamål där 
den upplevda miljön är av betydelse. De valda metoderna har kunnat tillämpas och är 
lämpade då de tillsammans med det valda teoretiska ramverket har besvarat 
frågeställningarna och därmed uppnått studiens mål.  

Den huvudsakliga metoden är intervju av semistrukturerad karaktär. Detta anses 
lämpligt då det möjliggör en öppen diskussion där en tydlig bild av var individ 
framställs, vilket var avgörande för att besvara studiens frågeställningar. Metoden 
dokumentanalys som utförts är ett komplement till övriga metoderna. Denna fyllde 
sitt syfte som då innebar att få ytterligare en dimension, alltså företagets syn på 
arbetsledarrollen. Dock anses det svårt att konkret få fram vissa uppgifter i en 
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befattningsbeskrivning, i och med komplexiteten som präglar arbetsledarrollens 
uppgifter. Studien hade förbättrats om fler deltagande observationer hade varit möjlig 
att genomföra. Detta för att lättare kunna jämföra respondenternas föreställning av 
arbetsledarrollen med den verkliga rollen. Att även observera rollen utifrån fler 
yrkesgrupper hade kunnat bidra till andra aspekter i analysen.  

6.3 Begränsningar 
Studien är generellt giltig då motsvarande faktorer har påpekats angående arbets-
ledarrollen av respondenterna vid bägge företagen. I och med detta, är rapporten 
relevant för alla större byggföretag med en specifik arbetsledarroll. Om möjligheten 
hade funnits att även studera mindre byggföretag hade studien breddats och mer 
generella slutsatser i stort hade kunnat dras.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Som tidigare nämnt i problembeskrivningen har det skett en förändring inom den 
akademiska sektorn (Askling, 2012). I och med förändringen förloras en del praktisk 
kompetens inom byggsektorn, då nyexaminerade byggingenjörer ofta saknar praktisk 
erfarenhet från byggproduktionen. Detta framkommer tydligt i denna studie. Löwstedt 
och Räisänen (2014) konstaterar att inom branschen finns det en kollektiv identitet där 
det anses att man ska ha varit ute i produktion. Genomsyrande under studien är att 
praktisk erfarenhet är en fördel och de nyexaminerade ingenjörsstudenterna har vid 
intervjuerna betonat att de är helt ”gröna” i sammanhanget. Däremot att ledandet och 
beredningen av arbete är bristande i och med avsaknaden av praktisk erfarenhet, anses 
inte vara fallet. Studien visar att nyexaminerade byggnadsingenjörer, med bristande 
praktisk erfarenhet, klarar uppgifterna genom att istället söka information och 
analysera fram till lösningar. I studien anses det även att egenskaper är viktigare att 
fokusera på framför praktisk erfarenhet. Exempel på detta är att kunna hantera de 
störningar som beskrivs som återkommande i arbetsledarrollen (Richard 1997; 
Lennerlöf 1981), vilket även har hävdats under studiens gång.  

• Praktisk erfarenhet är en fördel i rollen som arbetsledare. 
• Möjligheten att få praktisk erfarenhet bör ges till de med bristande kunskap.  
• Viktigt att besitta de egenskaper som krävs för att kunna utföra rollens 

arbetsuppgifter: engagemang, tydlighet, struktur och initiativtagande. 
• Arbetsledarrollen innefattar att arbeta reaktivt för att lösa problem. 
• Nyexaminerade ingenjörer söker information och analyserar fram till 

lösningar, samt besitter ofta en stor kunskap inom IT. 
• Avgörande faktorer för att leda byggproduktionen är att kunna sprida 

information, ta initiativ, agera vid oväntade kriser, samt fördela resurser. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Ytterligare forskning som vore intressant att studera är om arbetsledare kan rekryteras 
från andra yrkesområden och branscher förutsatt att egenskaper presenterade i studien 
innehas.  

Utifrån denna studie vore det intressant att undersöka hur högskoleutbildningar kan 
anpassas för att minimera bristande praktisk kunskap.  

Slutligen vore det intressant att studera generationsskiftet inom byggbranschen och 
hur kunskap kan återföras mellan dessa.  
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BILAGA 1 - Intervjufrågor	  –	  Arbetsledare	  

Arbetsuppgifter	   1.	  Beskriv	  dina	  huvud-‐arbetsuppgifter	  
	   	   2.	  Hur	  ofta	  är	  du	  ute	  på	  byggarbetsplatsen?	  
	   	   3.	  Vad	  upplevde	  du	  för	  skillnader	  de	  första	  åren	  mellan	  
	   	   förväntningar	  på	  och	  den	  verkliga	  rollen?	  	  	  
	  
Utbildning	   	   4.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	   	   Vad	  var	  för	  typ	  av	  ämnen	  läste	  du?	  
	   	   Vad	  har	  du	  haft	  mest	  nytta	  av	  från	  din	  utbildning	  när	  du	  
	   	   jobbar	  praktiskt?	  
	   	   Vad	  känner	  du	  att	  du	  borde	  haft	  mer	  kunskap	  om	  innan	  
	   	   du	  började?	  
	   	   5.	  Vad	  har	  du	  för	  praktisk	  erfarenhet?	  
	  
Ledarskap	   	   6.	  Vad	  anser	  du	  vara	  för	  ledare?	  
	   	   7.	  Hur	  ser	  relationen	  till	  platschefen	  ut?	  
	   	   8.	  Hur	  har	  relationen	  till	  YA	  utvecklats	  från	  det	  att	  du	  
	   	   började?	   	  
	   	   9.	  Vad	  tror	  du	  att	  yrkesarbetare	  uppskattar	  hos	  en	  	  
	   	   arbetsledare?	   	   	  
	   	   10.	  Hur	  jobbar	  du	  för	  att	  lösa	  uppgifter	  utifrån	  	  
	   	   kommunikation,	  motivering	  och	  kontrollering?	  
	   	   Stannar	  upp	  och	  tänker	  eller	  kör	  på	  pga	  tidspress.	  
	   	   11.	  Hur	  ger	  du	  feedback	  till	  medarbetarna?	  
	   	   12.	  Hur	  delegerar	  du	  arbete?	  
	   	   13.	  Vad	  anser	  du	  är	  viktiga	  erfarenheter	  för	  att	  kunna	  
	   	   klättra	  inom	  företaget?	   	   	   	  
	  
Intervjufrågor	  –	  Yrkesarbetare	  
Arbetsuppgifter	   1.	  Beskriv	  dina	  arbetsuppgifter	  
	   	   2.	  Vad	  anser	  du	  är	  den	  viktigaste	  arbetsuppgiften	  för	  en	  
	   	   arbetsledare?	  
	  
Utbildning	   	   3.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	   	   4.	  Hur	  ser	  du	  på	  att	  utbilda	  dig	  till	  arbetsledare?	  
	  
Ledarskap	   	   5.	  Hur	  ser	  relationen	  till	  arbetsledaren	  ut?	  	  
	   	   Professionell,	  vänlig,	  lättsam	  etc	  
	   	   6.	  Vad	  anser	  du	  är	  bra	  egenskaper	  hos	  en	  arbetsledare?	  
	   	   7.	  Hur	  blir	  du	  motiverad?	  	   	   	  
	   	   8.	  Hur	  vill	  du	  få	  feedback	  på	  ditt	  arbete?	  
	   	   9.	  Vad	  anser	  du	  är	  styrkor	  respektive	  svagheter	  hos	  en	  
	   	   arbetsledare	  som	  gått	  en	  högskoleutbildning?	  
	   	   10.	  Vad	  anser	  du	  är	  styrkor	  respektive	  svagheter	  hos	  en	  
	   	   arbetsledare	  som	  varit	  yrkesarbetare?	  
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Intervjufrågor	  –	  Platschef	  
Arbetsuppgifter	   1.	  Beskriv	  dina	  arbetsuppgifter	  
	   	   2.	  Vad	  anser	  du	  är	  den	  viktigaste	  arbetsuppgiften	  för	  en	  
	   	   arbetsledare?	  
	  
Utbildning	   	   3.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	  
Ledarskap	   	   4.	  Hur	  kommunicerar	  du	  med	  arbetsledaren?	  	  
	   	   5.	  Hur	  ser	  relationen	  till	  arbetsledaren	  ut?	  	  
	   	   Professionell,	  vänlig,	  lättsam	  etc.	  
	   	   6.	  Vad	  anser	  du	  är	  viktiga	  erfarenheter	  i	  rollen	  som	  
	   	   arbetsledare?	  
	   	   7.	  Vad	  anser	  du	  är	  styrkor	  respektive	  svagheter	  hos	  en	  
	   	   arbetsledare	  som	  gått	  en	  högskoleutbildning?	  	  
	   	   8.	  Vad	  anser	  du	  är	  styrkor	  respektive	  svagheter	  hos	  en	  
	   	   arbetsledare	  som	  varit	  yrkesarbetare?	  	  
	   	   9.	  Hur	  varierar	  arbetsledarens	  uppgifter	  med	  avseende	  
	   	   på	  storlek	  av	  projekt? 
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