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Förord 

Framför dig har du vårt examensarbete, ett projekt om 30 hp. Det är den avslutande 
delen av Väg- och vattenbyggnadsprogrammet vid Lunds tekniska högskola som en 
fördjupning inom Byggproduktion och fastighetsutveckling. Arbetet är skrivet på 
institutionen för Teknisk Logistik och Ekonomi, examinator Prof. Everth Larsson.  
 
Vi drar en stor del av vår styrka från vår tro och vill därför börja med att tacka Gud, 
var och en på vårt eget sätt. Examensarbetet hade dock inte varit möjligt utan ett antal 
personers och organisationers investerade tid och engagemang. Vill passa på att 
nämna och tacka de här. 
 
Fredrick Friblick har sedan ett år tillbaka figurerat som en inspirationskälla för oss 
båda. Vi hoppas att han fortsätter med sitt ihärdiga engagemang mot ett effektivare 
byggande i lång tid framöver. Gustav Mörck har, särskilt under de inledande 
månaderna, gett oss outtröttlig ledning och har varit en klippa för oss att luta oss mot 
under hela arbetet. Nevenka Mesic-Tiderström och Thomas Ellkvist har under 
arbetets gång medverkat med ovärderliga kommentarer och kopplingar till 
verkligheten i bodarna. Mikael Larssons vision lade grunden till hela arbetet. 
Anställda på Skanska och MVB har osjälviskt skänkt tid och delat med sig av sina 
erfarenheter. Deras bidrag sträcker sig långt bortom de siffror och staplar du hittar i 
empirikapitlet. Arbetet skrevs på Prolog Bygglogistik AB. De anställda där har 
välkomnat oss och tagit in oss i gemenskapen utan reservation och förbehåll. Prof. 
Per-Erik Josephson, vars gedigna arbete utgör ryggraden i vår teori, har dessutom gett 
oss värdefulla tips och idéer för vår process. Vi vill även nämna arbetsledarna på KY 
utbildningen i Jönköping. Deras bekräftelse och synpunkter stärkte vårt förtroende för 
våra resultat. 
 
Detta arbete är själva toppen, isberget utgörs av ett fyrårigt program vid Lunds 
Tekniska Högskola. Våra lärare och klasskamrater har tålmodigt tampats med oss 
under dessa år. Vi minns alla skratt, förtvivlan, inlämningsuppgifter, projekt, tentor, 
övningar, föreläsningar och diskussioner. Ni har alla spelat en viktig roll i vår 
utveckling.  
 
Sist men på inget sätt minst vill vi nämna våra familjer. Ert tålamod med oss, er 
oändliga kärlek samt uppmuntran betyder allt. Ni är vår hamn.  
 
Tusen tack och åter tack till er alla. 
 
 
Malmö, augusti 2009 
 

     





Sammanfattning 

Byggbranschen har länge brottats med små marginaler och dålig lönsamhet. En 
rapport från Chalmers konstaterar att slöserier i byggprojekt uppgår till 30-35% av 
produktionskostnaderna. Det finns mycket att vinna genom en rationalisering av 
byggarbetsplatsen där arbetsledaren är nyckelperson.  
 
Denna studie behandlar vilka rutiner som är eftersträvansvärda för arbetsledare på 
byggarbetsplatser. Rutinerna som eftersöks ska skapa goda förutsättningar för 
yrkesarbetarna att utföra sina arbetsmoment. Ändamålet med rutinerna är att fungera 
som en utgångspunkt för reduktion av icke värdeskapande resursutnyttjande i 
byggprojekt. Inom ramen för examensarbetet undersöker vi hur en arbetsledares 
vardag kan systematiseras. Innebörden av en systematisering i det här fallet innebär 
att arbetsledarna bör eftersträva att utföra arbetsmomenten på samma sätt varje gång.  
 
I studien utfördes intervjuer på tolv byggprojekt på byggföretagen Skanska och MVB 
i Malmö med omnejd. För att få en tydligare bild över arbetsledarens vardag 
intervjuades förutom arbetsledarna själva även plats-/produktionschefer samt 
yrkesarbetare. Utöver detta har samtal genomförts med andra representanter från 
byggbranschen. 
 
Arbetsledaryrket innebär planering, beredning och uppföljning av yrkesarbetarnas 
arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Uppgifterna i sig skiljer sig inte åt mellan MVB 
och Skanska. Däremot kan projektspecifika avvikelser förekomma. Därutöver har 
arbetsledare en utpräglad social roll på arbetsplatsen. Vidare är det viktigt att 
arbetsledare har framförhållning samt att de håller sig uppdaterade på vad som händer 
och är tillgängliga ute på byggarbetsplatsen.  
 
De intervjuade uttrycker en försiktig optimism kring systematisering av 
arbetsledarrollen, men framhäver vikten av flexibilitet i yrkesutövandet. Oförutsedda 
problem och varierande arbetsdagar tas upp som svårigheter i en eventuell 
systematiseringsprocess.  
 
Arbetsledare bör vara proaktiva och föregå problemen innan de inträffar. Detta kräver 
att arbetsledaren noggrant har tänkt igenom vad som ska göras. För att underlätta 
detta arbete har en framförhållningsrutin tagits fram. Dessutom har fem befintliga 
rutiner identifierats: morgonrunda, övriga rundor, egen planeringstid, eftermiddag på 

platskontoret och möten. Utförandet av rutinerna underlättar för arbetsledaren att 
uppfylla de krav och förväntningar som finns på honom.  
 



Abstract 

The construction industry in Sweden has been wrestling with low margins and low 
profitability. A rapport from Chalmers in Gothenburg states that waste in construction 
projects equates to 30-35% of the production costs. There is a lot to gain from 
rationalization of the construction sites, where the supervisor is a key figure.  
 
This study discusses which routines are advantageous for site supervisors. The sought 
after routines are supposed to create good conditions for the craftsmen to perform 
their tasks. Routines should act as a starting point for reduction of activities which 
don’t add value to the product. We seek to find out how the supervisors day can be 

systematized. The meaning of systematization in this case refers to the ambition of the 
supervisor to perform his/her tasks the same way each time around.  
 
Interviews with craftsmen, supervisors and site managers were carried out at Skanska 
and MVB sites in Malmö with surroundings. We were hoping to get a broader picture 
of the supervisor’s workday by interviewing not only them, but professions adjacent. 

In addition to the interviews, dialogues have been carried out with other 
representatives of the industry.  
 
The supervisory role consists of three parts; planning, preparing and follow-up of the 
craftsmen’s tasks at the site. The work performed by the supervisor does not differ 
between two companies, although project specific differences may occur. Beyond 
this, the supervisor has a pronounced social role at the site. It is particularly important 
for the supervisor to maintain planning in advance and to keep himself up to date on 
happenings at the site in addition to being available to guide and support the 
production.  
 
The interviewees expressed a careful optimism concerning the systematization of the 
supervisory role. They stressed the importance of flexibility in the particular 
profession. Unforeseen problems and varying work days were brought up as 
difficulties in a future systematization process.  
 
Supervisors ought to be proactive and resolve problems before they occur. This 
demands however that the supervisor carefully resolves what work is pending and 
what is necessary for that work to be performed. A proactivity routine has been 
developed in order to make this work easier. Furthermore were five existing routines 
identified: morning rounds, other rounds, personal planning time, afternoons at site 

office and meetings. Performing the routines assists the supervisor to live up to the 
expectations.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen har under lång tid arbetat med låga marginaler. 1997 hade NCC 
endast 1 % marginal1 och Skanskas marginal sjönk från 3,4 % år 2007 till 2,7 % år 
20082.  
 
Under en 30-årsperiod mellan 1965 och 1996 steg materialkostnaderna i 
byggbranschen med 18 %, under samma period sjönk råvarukostnaderna med 2 %3. 
Mellan 2004 och 2008 steg materialpriserna med nära 30%4. Hittills har 
entreprenadbolagen hanterat stigande materialkostnader genom att höja priserna mot 
sina kunder. Detta är inget problem om konsumenterna kan följa med i prisstegringen. 
Men vad händer om konsumenten inte kan möta de stigande priserna?  
 
Under hösten 2008 drabbades byggbranschen av den globala finanskrisen. Många 
branschmänniskor talade om tvärstopp och resultatet blev massvarsel. I maj 2009 
hade arbetslösheten bland Byggnads medlemmar stigit med 7,2 procentenheter 
jämfört med maj 20085. Ändå talar man om att detta bara är början. På detta sätt 
hanterar entreprenadbolagen, traditionellt sett, nedgång i efterfrågan. Det hände på 
90-talet, det hände 2008 och det kommer antagligen att hända igen. Enligt 
framstående managementanalytiker är uppsägningar på många sätt negativa för ett 
företags produktivitet på lång sikt., bl.a. för att erfarenhet och expertis går förlorad ur 
organisationen6. 
 
Små marginaler äts alltså upp när efterfrågan sjunker. Detta tvingar 
entreprenadbolagen till nedskärningar, de har ju ansvar gentemot sina aktieägare att 
gå med vinst. Om möjligt bör man istället öka sina marginaler. Entreprenadbolagen 
har ingen påverkan på konsumenternas köpförmåga eller på materialpriserna.  
Materialpriserna, som uppgår till ca 40 % av produktionskostnaderna4, försöker man 
påverka genom långtidsavtal med leverantörerna. På senare tid har dock 
materialpriserna ökat konstant7, varför det förefaller som att entreprenadbolagen har 
liten påverkan på dessa. Studier visar dock att ca 30-35 % av produktionskostnaderna 
inte skapar något värde för den som i slutändan betalar projektet8. 
Entreprenadbolagen bör således fokusera på att effektivisera sin egen organisation. 
Där kan de sänka de interna kostnaderna, skapa marginaler och därmed generera vinst 
även i dåliga tider utan att tvingas till stora uppsägningar.  
 
                                                      
1 Affärsvärlden (1997) ANALYS NCC – Nu krävs det ett lyft, 1997-03-05 
2 Hindersson P. (2009) Blandad bild i Skanskas bokslut 
3 Byggkostnadsdelegationens slutrapport ”Från byggsekt till byggsektor” SOU 2000:44, bilaga  
4 Statistiska Centralbyrån, SCB, 2009-02-17 
5 Byggnads, 2009-07-24 
6 BNET, 2009-07-28 
7 Statistiska Centralbyrån, SCB, 2009-02-17 
8 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2005), Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt 



En arbetsledares dag 

2 

Största delen av de kostnader som inte skapar värde för slutkunden återfinns inom 
yrkesarbetarnas verksamhetsområde. Josephson och Saukkoriipi visar att kostnaderna, 
i relation till den totala produktionskostnaden, är mer än 10 % för resursanvändning, 

ca 12 % för hälsa och säkerhet samt mer än 10 % för fel och kontroller
8. 

Platsledningen ansvarar för att säkerställa förutsättningar för störningsfri produktion 
och effektivt resursutnyttjande. Platschefen bär det övergripande ansvaret på 
byggarbetsplatsen men arbetsledaren är den som dagligen leder och följer upp 
produktionen med yrkesarbetarna.  
 
Arbetsförmedlingens beskrivning av arbetsledarrollen indikerar på att denne bär stort 
ansvar för resursanvändning, hälsa och säkerhet samt fel och kontroller, 
verksamhetsområdena där betydande brister i värdeskapande påvisats9. 
Arbetsförmedlingen beskriver arbetsledaren på följande sätt: 
 

”Arbetsledaren inom bygg är den ingenjör som leder bygget ute på 

byggarbetsplatsen. På de större byggena finns fler arbetsledare som ansvarar 

för var sin del. 

 

Arbetsledaren bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar 

arbetet med de underentreprenörer, som till exempel sköter om rör- och 

elinstallationer. 

 

Arbetsledaren har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och 

anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs.” 10 
 

Vi konstaterar att arbetsledaren innehar en nyckelroll på byggarbetsplatsen och 
därmed i hela byggbranschen. I en rapport från 2009 framhäver Statskontoret att 
byggbranschen bör se över hur arbetsprocesserna i byggandet kan standardiseras. 
Detta efterfrågas för att möjliggöra för återanvändandet av erfarenheter från tidigare 
lyckade projekt11. En nödvändig komponent för ständiga förbättringar och inbyggd 
kvalitet är standardiserade arbetssätt.12 Vi tror att ett rationellt, standardiserat 
arbetssätt kan uppnås via införandet av återkommande rutiner. Rutinerna bör vara 
utformade på ett sådant sätt att de systematiskt uppfyller de krav och förväntningar 
som finns på arbetsledarrollen. Vår avsikt är att dra ett strå till stacken för att tackla 
problematiken med små marginaler och effekterna av en vikande konjunktur i 
byggandet genom ett förslag på ett rationellt arbetssätt för arbetsledare. 

                                                      
9 Josephson, Saukkoriipi (2005), Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt 
10 Arbetsförmedlingen  
11 Gustavsson, Rupprecht Hjort (2009), Sega gubbar? SOU 2009:6  
12 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
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1.2 Frågeställning 

Vilka dagliga och veckovisa rutiner för arbetsledare skapar goda förutsättningar för 

genomförande av yrkesarbetarnas arbetsmoment på en byggarbetsplats?  

 
Rutiner är de återkommande göromål som vid genomförande medför att arbetsledare 
gör det de ska. Vad arbetsledare ska göra utreds därför ingående. Hur det genomförs 
diskuteras endast i den mån det är relevant för att förtydliga vad som ska göras. 

1.3 Mål 

Huvudmålet för studien är att identifiera rutiner för arbetsledare med tillhörande 
förutsättningar, beskrivningar och motiveringar. Dessa skall vara generella nog för att 
kunna användas vid alla byggprojekt med en eller flera arbetsledare. Samtidigt ska de 
vara tillräckligt tydliga för att undvika tolkningsfrågor. En förutsättning för detta är 
att arbetsledaryrket definieras, definitionen är således ett delmål i arbetet. Ett 
sekundärt mål med arbetet är att skapa en handbok där framtagna rutiner finns 
sammanställda för att lätt kunna användas av arbetsledare.  

1.4 Syfte 

Genom införandet av rutiner ska arbetsledare få bättre kontroll över sin vardag. Detta 
ska i sin tur leda till färre oförutsedda händelser och ett bättre resursutnyttjande i 
allmänhet.  
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1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar görs för studien: 
 Två företag betraktas, MVB och Skanska. Slutsatser i denna rapport beaktar 

resultat från studier av dessa företag.  
 Systematisering omfattar en standardisering av arbetsledarens arbetsdag, ej 

produkter, organisationen eller andra arbetsroller. 
 En byggarbetsplats begränsas till att omfatta byggarbetsplats för uppförande 

av byggnader. Anläggningsprojekt exkluderas.  
 Empirisk data samlas in på projekt där organisationen omfattar både 

arbetsledare och platschef.  
 Formuleringen av rutinerna görs övergripande för att innefatta hela 

produktionsprocessen, hur rutinerna genomförs vid specifika arbetsmoment 
behandlas inte.  

 Sammanställningen av rutiner gör inte anspråk på att vara det ultimata 
arbetsförfarandet för en arbetsledare. Den ska istället betraktas som en 
utgångspunkt för ett arbetsförfarande som kontinuerligt kan förbättras och 
anpassas till situation och individ. Se således sammanställningen som ett s.k. 
levande dokument. 

1.6 Vision 

Vår vision är att resultatet av detta arbete leder till följande:  
 En reduktion av icke värdeskapande resursutnyttjande på byggarbetsplatser 

med 10 %. 
 Blivande arbetsledare studerar resultatet och tar enkelt till sig arbetsledaryrket 

med dokumentets rutiner. Detta förtydligar för personerna vad en arbetsledare 
gör.  

 Materialet utgör utbildningsmaterial för nyblivna arbetsledare inom alla 
byggföretag. 



En arbetsledares dag 

5 



En arbetsledares dag 

6 



En arbetsledares dag 

7 

2 METOD 

I följande avsnitt presenteras metodik, metoder och praktiskt tillvägagångssätt för 
denna undersökning. Dessa delar är centrala för förståelsen av hur resultat och 
slutsatser uppkommit. Det är dessutom viktigt att inse att forskning alltid påverkas av 
den världsbild, det s.k. paradigm, som författare och läsare befinner sig inom13. Ens 
paradigm medför en förhandsuppfattning om forskningsområdet, forskarrollen och 
vetenskap.  Paradigm styr vad som uppfattas som intressant och inriktar 
lösningsansatserna14. I slutet av detta avsnitt reflekterar vi över vårt eget paradigm.  

2.1 Vetenskapsteori 

2.1.1 Hermeneutik 

Under studien kommer vi aktivt delta i tolkningsskedet. Ett sådant förfarande hör 
hemma i den vetenskapsteoretiska traditionen hermeneutiken

15. Hermeneutiken kan 
fritt översättas med tolkningslära16. Denna vetenskapsteori används inom 
forskningsområden där det är svårt att använda sig av, eller införskaffa, mätbar 
(kvantifierbar) data16.  
 
Under forskningens gång konstateras beteenden och forskaren tolkar innebörden av 
det som studeras. Tolkningen kan vara av många olika slag 

 Tolka ritningar 
 Förståelse av meddelanden i byggarbetsplatsens komplexa miljö 
 Följande och uttydande av en praxis eller tradition 

Idag används hermeneutiken främst inom psykologin och omvårdnadsforskning.17  
 
I denna undersökning anser vi att den hermeneutiska metoden är lämplig, därför att 
det är svårt att samla in hårddata inom ramen för undersökningen. Istället baseras 
resultatet på erfarenheter, vilka är svåra att kvantifiera numeriskt. Dessutom kommer 
insamlad data att genomgå en tolkningsfas under analysen. Författarnas egna 
värderingar kommer då att influera informationen.  

                                                      
13 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
14 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
15 Carlsson, B (1996) Kvalitativa forskningsmetoder 
16 Carlsson, B (1996) Kvalitativa forskningsmetoder 
17 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
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2.1.2 Den hermeneutiska cirkeln18 

Tolkningsprocessen kan beskrivas med hjälp av den 
hermeneutiska cirkeln, som innebär att man går från del till 
helhet och från helhet till del. Utan att först ha en 
föreställning om helheten kan man inte sätta delarna i något 
sammanhang. Men delarna är i sin tur nödvändiga för att 
man ska kunna bilda sig en uppfattning om helheten. 
Helheten ger oss en förståelse av delarna, vilka ger oss 
förförståelse av helheten. Det inledande skedet av 
tolkningsprocessen kan därför te sig något trevande innan 
bilden av helheten klarnar och delarnas betydelse klargörs. 
Processen kan på detta sätt liknas vid att pussla. 

 

2.1.3 Den hermeneutiska cirkeln19 

Hur ska man tolka för att försäkra sig om ett tillförlitligt resultat? Enkelt uttryckt görs 
detta genom att man ställer upp tvingande kriterier på tolkningen. Två huvudkrav kan 
ställas upp. Det första innebär att tolkningen ska kunna förklara föreliggande data. 
Det andra är att tolkningen kan betraktas säkerställd först då den ensam förklarar 
informationen på ett fullständigt och rimligt sätt. 
 
Det finns tre typer av arbetsuppgifter anknutna till kriteriefrågan, nämligen följande:  

- att bygga upp ett tolkningssystem vars delar hänger ihop på ett logiskt sätt 
- att skapa ett tolkningssystem där de ingående tolkningarna har ett 

sammanhang med tolkningsobjektet 
- att förmedla det man har kommit fram till 

 
Svårigheterna i tolkningsprocessen är många och flerbottnade. Några väsentliga 
exempel på dessa är: datans relevans i sammanhanget, om man har tillräcklig data, 
uttolkarens förståelse för sammanhanget, uttolkarens förmåga att logiskt bedöma 
informationens betydelse för sammanhanget och uttolkarens förmåga att bedöma när 
en tolkning fullständigt förklarar sammanhanget på ett rimligt sätt.  

2.1.4 Alternativa teorier 

Tillämpning av systemteori hade varit ett alternativ om mer tid hade varit tillgänglig. 
Metoden innebär att forskaren lyfter fokus från en avgränsad faktor till att se hur 
denna faktor växelverkar med sin omgivning20. I detta fall skulle det innebära att man 
undersöker arbetsledaren i byggarbetsplatsens sammanhang, eller företagsstrukturen i 
sig. Att kvantifiera och införskaffa tillräckliga observationer om en hel organisation 
är väldigt krävande. Dessutom anser vi att resultatet skulle bli alltför 
företagsspecifikt. Fördelen skulle vara att man får en detaljerad, förklarande bild av 
hela organisationens påverkan på den specifika arbetsrollen. 
                                                      
18 Ödman, P-J (1978) Tolkning förståelse vetande – Hermeneutik i teori och praktik 
19 Ödman, P-J (1978) Tolkning förståelse vetande – Hermeneutik i teori och praktik 
20 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 

Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln 
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Fenomenologi är en metodisk ansats som teoretiskt skulle kunna tillämpas på detta 
område. Ansatsen innebär att det upplevda är det centrala och det verkliga det vill 
säga motsats till positivismen som menar att verkligheten är entydig21. Svårigheten är 
generaliserbarheten. Varje byggprojekt är ett unikt företag och utsätts för olika 
ekonomiska, organisatoriska och geografiska förutsättningar. Det upplevda lär variera 
mellan de olika projekten och det blir svårt att hitta generaliserbara slutsatser.  

2.2 Undersökningens natur 

Undersökningens natur beskriver hur djupgående ett problem ska analyseras. Fyra 
olika nivåer kan urskiljas22: 

 utforskande, där grundläggande kunskaper i ett område införskaffas, 
 beskrivande, det som eftersöks är forskningsobjektets egenskaper, 
 förklarande, där man beskriver varför saker är som de är eller 
 normativ. 

 
En normativ studie innebär att forskaren sammanställer kunskap, gör tolkningar, ger 
vägledning och föreslår åtgärder23. Målet för vår studie är att ta fram rutiner utifrån 
kunskap i produktionsfilosofier, arbetsbeskrivningar och de intervjuades erfarenhet. 
Kunskap finns således redan i området som undersöks. Vid sammanställning 
resulterar kunskapen i vägledning för ett arbetssätt, varför studien är normativ.  
 
I viss mån är denna studie av jämförelsekaraktär. Detta för att arbetsledarrutiner 
undersöks i två olika typer av byggföretag, representerade av Skanska och MVB. 
Skanska är ett av de ledande byggföretagen i Sverige och har även omfattande 
verksamhet internationellt. Företaget har en mycket stor organisation med stora 
organisatoriska avstånd. Det andra företaget, MVB, är medelstort med små 
organisatoriska avstånd. Genom att undersöka arbetsledarrollen inom dessa två 
företag hoppas vi kunna dra slutsatser med viss mått av generaliserbarhet, eftersom 
företag i verkligheten varierar i storlek.  
 
Intentionen med studien är att skapa generella rutiner för arbetsledare. Därför räcker 
det inte med att studera endast ett företag. Bedömningen har dock gjorts att det p.g.a. 
tidsbegränsning är orimligt att studera arbetsledare på fler byggföretag än två.  

                                                      
21 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
22 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
23 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 



En arbetsledares dag 

10 

2.3 Metodologisk ansats 

Under studien sker det en vandring mellan det generella i teorin och det konkreta i 
empirin. En induktiv ansats innebär att den insamlade empirin får utgöra underlag för 
skapande av teori. Dess begränsning är den skapade teorins generaliserbarhet. 
Generaliserbarheten påverkas starkt av urvalet som har gjorts i empirin, tiden för 
undersökningen, och forskarens tolkning av empirin.24 
 
Vid deduktiva undersökningar söker man skapa ett logiskt resonemang ur den 
existerande teorin. Detta resonemang skapar nya teorier. I nästa steg verifieras dessa 
teorier genom empiriska undersökningar. Denna ansats kräver dock förkunskap inom 
ämnet som undersöks.25  
 
Denna studie kan varken beskrivas som deduktiv eller induktiv. I det skede då 
empirin insamlas och tolkas, är studien induktiv. Empirin samlas in genom 
djupintervjuer, vilka är underlag för upprättandet av teorin. Teorin är i detta fall 
rutiner, som identifieras i tolkningen av insamlad data.  Rutinerna prövas dock av den 
teoretiska ram som ligger till grund för studien. I detta skede är studien deduktiv. 
Växlingarna mellan deduktion och induktion innebär att studien är abduktiv

26. Detta 
angreppssätt är ett medvetet val av författarna, se praktiskt tillvägagångssätt. 

2.4 Datainsamling 

Insamlandet av empirisk data sker genom kvalitativ semistrukturerad intervjumetod. 
Kvalitativa angreppssätt innebär att forskaren sätter sig in i och tolkar populationens 
erfarenheter och uppfattningar27. Med semistrukturering menas att intervjufrågorna 
som ställs är ett mellanting mellan helt styrda och helt öppna frågor. Vi vill genom 
öppenheten ge möjlighet för de intervjuade att berätta vad de tycker. Dock måste 
intervjuerna styras i viss mån för att undvika att svaren hamnar utanför 
forskningsområdet28.  
 
I intervjuerna söker vi den erfarenhet och kunskap som finns hos de yrkesverksamma 
som arbetar som eller med arbetsledare. Det är från dessa vi kan få ut mest 
information till vår studie och vi tror att kommunikationen blir effektivare genom 
intervjuer.  

                                                      
24 Björklund, M, Paulsson, U (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
25 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
26 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
27 Carlsson, B (1996) Kvalitativa forskningsmetoder 
28 Carlsson, B (1996) Kvalitativa forskningsmetoder 
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2.4.1 Intervjumetod29 

I en intervjusituation, vid ett kvalitativt angreppssätt, ska den intervjuade känna sig 
bekväm och ohotad. Detta för att han eller hon ska känna sig fri att berätta sina egna 
synpunkter och erfarenheter. Intervjuaren ska därför i minsta möjliga mån styra 
intervjun, annars riskerar man att styra den intervjuades svar. Intervjun ska därför 
vara av samtalskaraktär där ärendet fritt behandlas utifrån vad den intervjuade anser 
och känner till. En väl fungerande metod vid intervjun är den s.k. tratt-metoden. Man 
börjar brett genom att diskutera ämnet allmänt för att sedan mer och mer smalna av 
samtalet och behandla viktiga detaljer. Denna metod är bra därför att det är lättare att 
prata allmänt om något för att bygga upp en trygg samtalsmiljö och ett förtroende 
innan man närmar sig personliga synpunkter och erfarenheter. 
 
Intervjuaren har tre viktiga uppgifter under intervjusituationen: 

 Samspela – för att upplevas som en samtalspartner 
 Lyssna – att inte bara höra vad som sägs utan också lyssna efter vad som inte 

sagts 
 Styra – försöka att hålla samtalet inom forskningsområdet och styra bort från 

oväsentligheter 
 
Den intervjuade ska känna sig motiverad att utföra intervjun och bekväm i 
intervjusituationen. Man bör även utföra intervjun i en, för den intervjuade, 
avslappnad och trygg miljö.  

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersöknings tillförlitlighet beror på tre parametrar. En positivistisk uppfattning i 
vetenskapliga cirklar är att alla tre alltid måste beaktas.30 

 Validitet – i vilken utsträckning man verkligen mäter det man vill mäta 
 Reliabilitet – graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet d.v.s. i vilken 

utsträckning man får samma värde om man upprepar undersökningen 
 Objektivitet – i vilken utsträckning värderingar påverkar studien31  

 
Vi anser validiteten vara relativt hög i denna studie. Vi intervjuar arbetsledare för att 
ta reda på vad de arbetar med. Utöver det intervjuar vi yrkesarbetare, platschefer och 
arbetschefer, för att triangulera (se ur flera perspektiv) och skapa en bättre bild av 
verkligheten. 
 
Reliabiliteten är begränsad om man ser till byggbranschen i stort, beroende på att 
intervjuer endast görs på två företag. För motivering av valet av företag, se rubriken 
Undersökningens natur. 
 
Objektiviteten kommer att vara begränsad, beroende på att vi tolkar det som de 
intervjuade säger. Det är svårt för oss att veta hur vi blir påverkade av det vi läser i 
                                                      
29 Carlsson, B (1996) Kvalitativa forskningsmetoder 
30 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
31 Björklund, M, Paulsson, U (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
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böcker och hör i intervjuer. Därför blir det svårt att skydda en objektiv ställning. 
Därtill kommer vår egen uppfattning av vad som är bra. Vi tror däremot att en 
användbar tolkning kommer att erhållas tack vare handledning från de engagerade 
företagen.  

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

Först ska yrkesrollen definieras. Definitionen tas fram med hjälp av 
yrkesbeskrivningar från de studerade byggföretagen samt genom intervjuer med 
arbetsledare, platschefer och yrkesarbetare från dessa företag.  
 
I nästa steg tas rutiner fram. Dessa utformas för att omfatta arbetsledarnas åtaganden 
och ansvarsområden enligt arbetsledardefinitionen. I detta steg kommer vi, med hjälp 
av intervjuunderlaget, att leta efter redan existerande rutiner. Rutinerna ska dessutom 
tydligt spegla den teoretiska ramen, nämligen lean-filosofin. Lean-filosofin ska vara 
vägledande i ett sista skede vad gäller utförande av ett arbetsmoment. I figur 2 visas 
tillvägagångssättet schematiskt. 
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Figur 2. Praktiskt tillvägagångssätt för studien 
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2.7 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes på tolv byggprojekt på byggföretagen Skanska och MVB i 
Malmö med omnejd. Personerna som intervjuades var arbetsledare, plats-
/produktionschefer samt yrkesarbetare från de olika byggarbetsplatserna. Sammanlagt 
har 57 personer intervjuats. Utgångspunkten för intervjuerna var ett frågeformulär, 
bilaga 1, med delvis olika frågor för olika yrkesgrupper.  

2.8 Vårt paradigm 

Vi har båda genomfört naturvetenskaplig gymnasieutbildning och teknisk 
högskoleutbildning. Dessa institutioner har en stark positivistisk tradition. Den 
allmänna åsikten är att den ideala kunskapen kan kvantifieras och bekräftas på ett 
allmängiltigt sätt. Övriga tendenser i dessa utbildningar är: tydlig indelning i rätt eller 
fel, få gråzoner; att man sällan problematiserar; att det oftast finns ett generellt bästa 
sätt att genomföra saker på samt att objektivitet är ett ideal. Denna bakgrund formar 
vår syn på kunskap.  
 
Vi tror att allt kan bli bättre, allt kan utvecklas och förbättras. Utifrån våra 
erfarenheter av byggarbetsplatser tror vi även på möjlighet till förbättringar av 
arbetsledarnas arbetssätt.  
 
Detta examensarbete skrivs på företaget Prolog Bygglogistik AB. Företaget arbetar 
med förbättringsarbeten och effektivisering av byggandet i Sverige. Denna miljö 
inverkar troligtvis på arbetet eftersom vi dagligen kommunicerar med Prologs 
medarbetare. Dessutom samarbetar vi med byggföretagen Skanska och MVB. Vi, och 
det arbete vi utför, påverkas även av det som uttrycks i intervjuer och i samtal med 
representanter från dessa företag.   
 
Vi har båda haft förmånen att på nära håll, i vår arbetspraktik, se arbetsledare, 
platschefer och yrkesarbetare arbeta. Vi har stort förtroende för de människor vi 
träffat i branschen, som vi anser utför sitt arbete på ett imponerande sätt. Ingen av oss 
har dock, innan påbörjad ingenjörsutbildning, arbetat i eller på annat sätt befattats 
med byggproduktion. Förtroendet för de yrkesverksamma kan vara både positivt och 
negativt för studien. Negativt i avseende att vi okritiskt kan ta till oss av det vi får 
höra från människor vi respekterar. Det positiva är att vi inte har många förutfattade 
meningar. Informationen vi får fram ges därför större utrymme än vår egen 
uppfattning om hur en arbetsledare bör arbeta. 
 
Ovanstående formar vår förhandsuppfattning, vårt paradigm, vilket i sin tur påverkar 
datainsamling, analys och resultat för studien. Det är därför viktigt att vi under 
studiens gång medvetet konstaterar detta och i möjligaste mån försöker undvika 
begränsningar som ett sådant paradigm kan medföra. Det är dock svårt att uppfatta 
vad som på ett felaktigt sätt skapas p.g.a. ens synsätt. Läsaren bör därför beakta detta. 
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3 TEORI 

I teorikapitlet behandlas först centrala begrepp för studien. Därefter beskrivs relevant 
teori kring organisationsteori, standardiserat arbete, motivationsfaktorer på 
byggarbetsplatsen och produktionsprinciper (lean). Utöver detta sammanfattar vi 
aktuella rekommendationer till byggandet.  

3.1 Begrepp 

Flera olika begrepp används för arbetsledare på byggarbetsplatser, t.ex. arbetsledare, 
produktionsledare, utebas eller byggledare. I denna rapport används ordet 
arbetsledare. Chefen för en byggarbetsplats benämns olika på olika företag. I detta 
arbete används ordet platschef. Med yrkesarbetare menar vi entreprenadbolagens 
kollektivt anställda.  

3.2 Organisationsteori 

Effektivisering innebär enkelt uttryck konsten att få ut mer av mindre. Frågor man 
försöker lösa för att skapa en effektiv organisation är:  

- Hur ska ledningen få personalen att arbeta så bra som möjligt? 
- Vad är den lämpliga organisationsformen för detta? 32 

 
Fungerande lagarbete är ett arbetssätt som forskare menar skapar effektivitet. Andra 
orsaker till effektivitet eller ineffektivitet är ledarskap och ledarbeteende, strukturella 
förhållanden och kulturella betingelser.33 
 
Om individer i en organisation ska kunna samverka och bli ett högpresterande lag, 
s.k. team, krävs det 

- att individerna är medvetna om och tillvaratar olikheter i teamet vad gäller 
kompetens, kvaliteter och förmågor, 

- att det finns överenskomna målsättningar för vad man ska jobba med och 
vilka som gör vad, 

- samt att man är överens om det gemensamma ansvaret och därför 
samarbetar.34 

3.3 Standardiserat arbete 

Standardiserat arbete blev ett forskningsområde när traditionellt hantverk ersattes av 
massproduktion vid sekelskiftet (1900). F. W. Taylor räknas, tillsammans med 
Weber, som grundaren av den s.k. rationaliseringsrörelsen. Rationaliseringsrörelsen 
är begreppet för försöken att systematiskt analysera arbetsuppgifterna i ett 

                                                      
32 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
33 Bakka, J F; Fivelstadt, E; Lindkvist, L (2006), Organisationsteori – Struktur, Kultur, 

Processer 
34 Bakka, J F; Fivelstadt, E; Lindkvist, L (2006), Organisationsteori – Struktur, Kultur, 

Processer 
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produktionssystem för att på så sätt effektivisera produktionen. Främsta tesen i 
Taylors teori är: det finns ett bästa sätt att utföra en arbetsuppgift på.  Detta arbetssätt 
bör därför standardiseras.35 
 
Taylor framhävde att arbetet som utfördes inte skulle bero på den enskilda arbetaren 
utan att företagsledningen genom kunskap om arbetsutförandet och tvång skulle tillse 
att arbetarna utförde arbetet på det bästa sättet. Taylor separerade därmed arbetaren 
och arbetsutförandet från varandra. Taylor utryckte detta på följande sätt: ”Det är 

endast genom påtvingad standardisering av metoderna, påtvingat användande av de 
bästa arbetsmedlen och den bästa arbetsuppläggningen och påtvingad kooperation 
som detta snabbare arbete kan säkras. Och uppgiften att tvinga fram detta samarbete 
och detta tillämpande av standards är företagsledningens och ingen annans.” (Taylor, 

1911)36 
 
Rationaliseringen innebar att man först skulle standardisera enskilda arbetsmoment, 
därefter sekvenser och så småningom hela styr- och reglerfunktionen. Taylor menade 
att arbetarna skulle motiveras till att prestera inom standarden genom höjda löner och 
ackordssystem.37 
 
Bristerna i arbetsmetoderna hos rationaliseringsrörelsen är flera. Försök att 
resurseffektivisera med dessa metoder ökar motståndet hos arbetarna. Tvång lämpar 
sig alltså inte som effektiv strategi. Dessutom innebar systemet stora indirekta 
kostnader i form av kontroller och arbetsövervakning.38 
 
Arbetare kräver en god arbetsmiljö, att arbetet de utför ska vara intressant samt att 
man har möjlighet att påverka ens arbetssituation. Detta medges inte inom 
rationaliseringsrörelsen men är nödvändigt för att man ska kunna mobilisera de 
anställda.39 
 
För att kunna skapa en bestående effektiv organisation krävs det att man förstår att en 
arbetsprocess är tre saker samtidigt: 

- värdemässig omvandling (förädling) 
- konkret omvandlig (tillverkning) 
- social process 

Ett produktionssystem måste ta hänsyn till samtliga av dessa tre. De tekniska och 
sociala relationerna måste förändras och ställas i fas med varandra. Uppnår man detta 
kan synergieffekter uppstå, vilka innebär en effektivisering av processen.40 

                                                      
35 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
36 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
37 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
38 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
39 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
40 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
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3.4 Arbetsledaren och motivation hos yrkesarbetarna 

I en rapport från 2007 konstateras att den starkaste motivationsfaktorn för 
yrkesarbetare på byggarbetsplatser är produktionsledningens insats och däri 
arbetsledarens prestation.41 
 
Motiverad personal leder till högre kvalitet, ökad produktivitet, större säkerhet 
gällande färdigställande i tid samt större möjlighet till att rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare. Sammantaget leder starkt motiverad personal till ökad 
konkurrenskraft för företaget.42 
 
Rapporten nämner följande arbetsområden för arbetsledare som viktiga för att få en 
hög motivation hos yrkesarbetarna.43  

 Planering 
 Arbetsförhållanden på byggarbetsplatser 
 Attityd och kommunikation 

3.4.1 Planering 

God planering och kompetent produktionsledning är något av det absolut viktigaste 
för yrkesarbetarnas motivation. Känslan av att arbetet kan utföras utan störningar är 
enormt viktig. Att dessutom involvera yrkesarbetarna i planeringen och därmed öka 
deras delaktighet anses höja motivationen markant. 
 
Ordning och reda samt precisa material- och verktygsleveranser nämns som viktiga 
motivationsfaktorer. Planering av dessa leveranser och därmed även disponeringen av 
arbetsplatsen är arbetsledarens uppgift. Dålig planering leder till röriga projekt som i 
sin tur orsakar oroliga och otåliga medarbetare. I slutändan sjunker motivationen på 
arbetsplatsen. 44 

3.4.2 Arbetsförhållanden 

Viktiga faktorer när det gäller motivation hos yrkesarbetarna är ordning och reda på 
bygget och i bodarna, precisa material- och verktygsleveranser och handlingarnas 
kvalitet. Författarna menar att det är leveransernas punktlighet som mest påverkar 
motivationen, vad det gäller arbetsförhållanden. Undersökningen visade att 15 % av 
yrkesarbetarna ansåg att leveranserna inte fungerade, medan 60 % var positiva över 
hur dessa sköttes. 45 

3.4.3 Attityd och kommunikation 

En bra arbetsledare definieras i rapporten som en person som: 
 är bra på att lyssna 
 är lyhörd och öppen gentemot sina medarbetare samt  
 syns mycket ute i produktionen 

                                                      
41 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare  
42 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
43 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
44 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
45 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
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3.4.4 Verktyg för ökad motivation 

För att öka motivationsnivån hos yrkesarbetarna och därmed uppnå ovannämnda 
effekter föreslår författarna att arbetsledningen ska använda två verktyg i 
produktionen: Arbetsberedning och Visuell planering. Användandet av verktygen ska 
tillsammans leda till följande46: 

- Förbättrad kommunikation på arbetsplatsen 
- Ökad involvering/delaktighet av yrkesarbetarna 
- Gemensam planering 
- Förbättrad helhetssyn på bygget 
- Synligt ledarskap 
- Ökad insyn på bygget för arbetsledaren 
- Tidigare identifiering av risker 

Arbetsberedning 

En arbetsberedning innebär att man samlar dem som ska genomföra ett arbetsmoment 
för att tillsammans komma fram till hur arbetet ska utföras och vad som behövs för 
utförandet. Dessutom behandlas säkerhetsfrågor inför det kommande 
arbetsmomentet.47 

Visuell planering 

Visuell planering innebär enligt rapporten att arbetsledare och yrkesarbete träffas, kl. 
07:00, vid en whiteboardtavla där arbetsledaren kan informera om besked och vad 
som är på gång. På dessa morgonsamlingar finns det möjlighet att diskutera 
arbetsmoment. Dessutom delges en helhetssyn av vad som händer på arbetsplatsen till 
de samlade. Whiteboardtavlan används för att tydliggöra vad som pågår på 
arbetsplatsen. Tavlan används dessutom för att uppmärksammade problem ska hållas 
vid liv genom att de skrivs upp och tydliggörs på tavlan. När beslut/besked delgivits 
suddas frågan bort. 48 

3.4.5 Sammanfattning, motivation yrkesarbetare - arbetsledaren 

Arbetsledarrollen innebär mer än bara praktiska sysslor, som t.ex. planering, 
materialbeställning, utsättning och kontroll. Att de praktiska sysslorna utförs på ett 
tillfredsställande sätt är viktigt för motivationen hos yrkesarbetarna men minst lika 
viktigt är arbetsledarens förmåga att lyssna, ledarens attityd samt förmågan att 
kommunicera och informera. Hur yrket utövas är mycket viktigt ur 
motivationssynpunkt hos yrkesarbetarna och motiverad personal har en mängd 
positiva effekter. Arbetsledarens roll i att motivera yrkesarbetarna ligger i den dagliga 
kommunikationen samt i att ligga steget före i planering och problemlösning. 

3.5 Rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet 

I en rapport från 2009 har forskare från Chalmers sammanställt rekommendationer 
som man menar att svensk byggbransch bör ta till sig för att öka lönsamheten. Ett 
                                                      
46 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
47 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
48 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
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antal av dessa rekommendationer kan direkt appliceras på arbetsledarens 
yrkesutövning. Andra kräver handling högre upp i organisationen. I denna rapport 
behandlas endast de rekommendationer som vi bedömer ligger inom arbetsledarens 
verksamhetsområde.49 
 
Rapporten framhåller att alla individer som förbrukar resurser har ansvar för att 
minska slöserier. Slöserier definierar man som aktivitet som förbrukar resurser men 
som inte skapar något värde för kunden, d.v.s. för den som betalar för aktiviteten. 
Man menar på att man bör fokusera på det icke värdeskapande arbetet och söka 
reducera det i möjligaste mån. Rekommendationerna syftar till just detta. Genom att 
systematiskt följa upp hur den egna arbetstiden används kan den enskilda individen få 
insikt i hur denna konkret kan förbättra den egna arbetssituationen och därmed öka 
lönsamheten inom sitt ansvarsområde.50 
 
Forskarna pekar på att branschen i många avseenden medvetet bygger in osäkerheter i 
sina produkter, processer och organisationer. Exempel man tar upp är att man endast 
grovplanerar projekt och verksamhet, att man endast i begränsad omfattning beaktar 
erfarenheter från tidigare projekt och att man alltför ofta skapar unika lösningar och 
produkter. Resultatet av att arbeta under stora osäkerheter är ofta negativa 
överraskningar, variation i processen och variation i slutresultatet. Arbetsledaren 
nämns här som en som ofta tvingas gå in och lösa akuta problem, de negativa 
överraskningarna. Effekten av störningarna som uppstår är stor onödig 
resursförbrukning. Man menar att förebilderna i branschen bör vara de som kan skapa 
en process utan negativa överraskningar, inte de som kan lösa akuta problem.51 
 
Den starkaste kopplingen vi konstaterar mellan rekommendationerna och vår studie är 
den som säger att man bör Utveckla likartade arbetssätt. Forskarna nämner att 
byggverksamheten i många avseenden är standardiserad. I jämförelse med annan 
industri finns det dock en stor frihet att planera, genomföra och följa upp sina 
processer på eget sätt. Forskarna på Chalmers menar att friheten i yrkesutövningen 
värdesätts högt, samtidigt som frustration uttrycks över de många problem som 
uppstår. Forskarna menar att branschen successivt bör standardisera processen för att 
osäkerheter och frustration ska minska utan att medarbetarnas känsla av frihet 
minskar. Följande citat från rapporten behandlar likartade arbetssätt52: 
 
”Det finns en utbredd uppfattning om att processerna kan effektiviseras genom att i 

större utsträckning tillämpa likartade arbetssätt inom företaget. Genom att i större 

utsträckning arbeta med de mest effektiva arbetssätten kan mängden arbete med 

onödiga moment minskas och stabiliteten i processen ökas.” 

 

                                                      
49 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2009), 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i 

byggandet– att minska slöseriet 
50 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2009), 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i 

byggandet– att minska slöseriet 
51 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2009), 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i 

byggandet– att minska slöseriet 
52  
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”En förutsättning för att kunna driva successiva förbättringar på ett framgångsrikt 

sätt är att företagen har utvecklat likartade arbetssätt inom sina projekt (fabriker 

o.s.v.). Det möjliggör såväl relevanta jämförelser som lärande för effektivare 

resursanvändning.” 

3.6 Produktionsprinciper  

Arbetsledaren leder och samordnar produktionen ute på byggarbetsplatsen53. Dennes 
yrkesutövning inom och påverkan på produktionen innebär att principer för 
produktion bör studeras. I denna studie har Toyotas produktionsprinciper studerats, på 
grund av företagets framgångar, som i korthet anges nedan. 
   
Toyota Motor Corporation är världens ledande biltillverkare. 2008 tog Toyota över 
denna ledande position från General Motors, som varit världsledande sedan 1931. 
Fram till 2008 års finanskris har Toyota inte gått med förlust sedan starten på 1940-
talet.54 
 
Toyotas produktionssystem (TPS) har länge hyllats som orsaken till Toyotas 
enastående prestationer som biltillverkare. TPS har blivit vida introducerat världen 
över. Företag som har försökt att applicera TPS återfinns i en mängd olika branscher, 
t.ex. i flyg-, metall- och konsumtionsindustrin.55 
 
Toyotas framgångsrika produktionskoncept har även uppmärksammats i byggsektorn. 
 
Applicerandet av principerna på byggandet benämns Lean Construction, vilket är 
byggsektorns motsvarighet till Lean production.

56  
 
Lean production är synonymt med Toyotas produktionssystem (TPS).57  
 
I Sverige finns föreningen Lean Forum Bygg för idéutbyte, diskussion, information 
och kunskapsuppbyggnad om lean-processer inom byggsektorn.58 

3.7 Toyota Production System (TPS) 

Kortfattat kan man beskriva TPS med att det handlar om att skapa värde för kund och 
samhälle. Alla projekt, processer och arbetsmoment granskas utifrån om de skapar 
värde för kunden eller ej. Allt som inte bidrar med något värde för kunden benämns 
slöserier. Dessa slöserier försöker man ständigt eliminera. Syftet att alltid skapa värde 
för kund och samhälle innebär givetvis att man måste vara konkurrenskraftig och 
lönsam. De 14 principerna nedan är en lista principer som sammanfattar Toyotas 

                                                      
53 Arbetsförmedlingen 
54 Hoyt, C (2009), Toyota Motor Corporation 
55 Spear, S; Bowen, H K (1999), Decoding the DNA of the Toyota Production System 
56 Lean Construction Institute 
57 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
58 Byggsektorns Innovationscentrum 
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filosofi och arbetssätt. Listan är resultatet av 20 års forskning på Toyota av den 
amerikanske professorn Jeffrey K. Liker.59 
 
Vid studerandet av produktionsprinciperna i TPS fann vi att flera av principerna 
behandlar företeelser utanför arbetsledarens verksamhet. Vi utvecklar därefter endast 
de principer som vi ansåg enklast kan tillämpas.60  
 
Själva grunden till detta examensarbete är standardiserat arbete, som återfinns i 
princip 6. Denna går vi igenom grundligt. Övriga principer behandlas mer 
övergripande.61  
 

3.7.1 Toyotas 14 produktionsprinciper 

Jeffrey K. Liker har i sin bok ”The Toyota Way” sammanfattat drygt 20 års forskning 

på Toyotas arbetssätt i 14 principer, som kännetecknar TPS. Principerna indelas i fyra 
huvudgrupper; Filosofin, Processen, Medarbetare och partners samt Problemlösning. 
I en enkel triangelmodell, figur 3, sammankopplas huvudgrupperna med tillhörande 
principer. Nedan presenteras principerna under tillhörande huvudgrupp.62 
 

 

 

Filosofin 

Toyotas fokus ligger på att skapa värde för deras kunder och 
för samhället. Detta kräver ett långsiktigt tänkande. 
Långsiktigt tänkande är filosofin som utgör grunden för hela 

                                                      
59 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
60 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
61 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
62 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 

Figur 3. Toyotas 14 principer i Likers triangel 
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verksamheten att ständigt lära sig och att förbättra sitt värdeskapande. Filosofin är 
triangelns grundelement. I denna huvudgrupp finns princip nr 1.  
 
Princip 1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål 

Processen 

Toyota är en processorienterad organisation. Man menar att 
rätt process skapar rätt resultat. Den rätta processen 
eftersträvas ständigt, d.v.s. att göra rätt saker, för att eliminera 
slöserier och därmed skapa mer värde för kunden. Processen 
utgör verksamhetens kärna. Här återfinns principerna 2-8. 
 

Princip 2. Skapa processflöden för att föra upp problem till 

ytan 

 
Princip 3. Använd ett dragande system, låt efterfrågan styra, för att undvika 

överproduktion 

 

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen 

1. Sträva efter att reglera arbetsbelastningen till en jämn nivå. Slöserier i 
produktionen, överbelastning av människor och maskiner samt obalans i 
produktionen behöver elimineras för att skapa en framgångsrik verksamhet.  

 
Princip 5. Skapa en kultur där processerna stoppas så att man delges möjlighet att 

lösa problem och få rätt kvalitet från början  

 
Princip 6. Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och för 

personalens delaktighet 

Toyota hämtar sin inspiration till standardiserat arbete från Henry Ford och TWI 
(Training Within Industri). Ford applicerade standardiserat arbete i det rullande 
bandet. Ford menade att: ”Dagens standard är ett nödvändigt fundament på vilket 

morgondagens förbättringar vilar. Om du tänker att standarden är det bästa du kan 
komma på idag, men som kommer förbättras imorgon – så kommer du någonstans. 
Men ser du standarden som en begränsning så avstannar utvecklingen” (Ford, 1926) 

Toyotas synsätt att observera saker i detalj och lära genom att göra härstammar från 
TWI. TWI skapades av den amerikanska militären under andra världskriget för att 
effektivisera produktionen av förnödenheter till de allierades arméer. Metodiken och 
filosofin inom TWI gick ut på att de bästa arbetsmetoderna lärdes genom arbete på 
fabriksgolvet. De standardiserade uppgifterna skapades av förmän och arbetare 
tillsammans. Japan influerades av TWI under USA:s ockupation och av instruktörer 
från TWI under återuppbyggnaden av Japan efter andra världskriget.63 
 
Toyotas standardiserade arbete innebär att den som utför arbetet utarbetar och 
utvecklar standarden. Detta synsätt innebär ett stort förtroende för de anställdas 

                                                      
63 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 

Figur 4. Filosofin 

Figur 5. Processen 
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kompetens och kreativitet. Standarden får inte komma som ett ledningsbeslut 
ovanifrån eftersom den då upplevs som styrande och begränsande.64 
 
Standardiserade arbetsuppgifter är nödvändiga för att man ska kunna arbeta med 
ständiga förbättringar inom en verksamhet. Om tillvägagångssättet varierar från gång 
till gång och mellan olika projekt eller individer blir försök till förbättringar endast en 
ytterligare variation av hur det kan genomföras. I så fall blir de bara ännu en variant 
som används ibland, men mestadels ignoreras. Utsikten för att en sådan förändring 
ska leda till en bestående förbättring är obefintlig.65  
 
 
Standardiserat arbete ska även säkerställa hög kvalitet då arbetsmoment utförs. 
Kvalitet ska byggas in i standarden. Det standardiserade arbetssättet för en 
arbetsuppgift utformas så att fel undviks var gång uppgiften utförs. Rätt resultat varje 
gång förutsätter ett standardiserat tillvägagångssätt. När ett fel upptäcks följer man 
upp vad som orsakade felet genom att först undersöka ifall standarden följdes. Gjorde 
den det måste standarden ändras för att undvika upprepning av felet. Standardiserat 
arbete används på detta vis för att skapa och behålla förutsägbarhet, timing och 
oförändrade produktionsresultat i Toyotas processer.66 
 

Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem undangöms 

 
Princip 8. Använd bara tillförlitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna 

och processerna 

Medarbetare och partners 

En av Toyotas ambitioner är att respektera, utmana och 
utveckla sina medarbetare och partners. Man eftersträvar att 
påverka dem till att förbättra sina aktiviteter och processer. 
Detta uttrycks i att man säger sig bygga människor och inte 
bara bilar. I denna huvudgrupp finns principerna 9-11.67 
 
Princip 9. Odla ledare som känner verksamheten,  

lever företagets filosofi och lär andra att göra det 

1. Odla ledare från insidan, inom företaget, snarare än att köpa dessa utifrån. 
2. Se inte ledare som några som endast utför arbetsuppgifter och är 

människokännare. Ledarna är modeller för företagets filosofi och sätt att göra 
affärer. 

3. För att vara den bästa läraren av företagets filosofi måste en bra ledare förstå 
det dagliga arbetet i detalj. 

4. Led genom att ställa frågor. Även om man vet hur ett moment ska utföras 
eller hur ett problem kan lösas ska man undvika att ge direkta svar och 

                                                      
64 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
65 Imai, M (1988), Kaizen: The key to Japan’s competitive success 
66 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 
67 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 

Figur 6. Medarbetare och 
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direktiv. Ställ frågor och undersök hur de involverade medarbetarna resonerar 
och tror att man ska gå vidare. 

5. Involvera medarbetarna i planeringen. 
 
Princip 10. Utveckla exceptionella medarbetare och arbetslag som följer företagets 

filosofi 

 
Princip 11. Respektera partners och leverantörer, utmana dem och hjälp dem bli 

bättre 

Problemlösning 

Toyotas dagliga och konkreta verksamhet handlar om att lösa 
problem. Här är det viktigt att identifiera och finna roten till 
problem samt att skapa motåtgärder till det som orsakar 
problemet. Vidare är återkopplingen viktig, d.v.s. att 
dokumentera och kommunicera eventuella förbättringar som 
åtgärden medfört. Bättre och effektivare sätt att arbeta på kan 
då förverkligas och standardiseras. Under problemlösning finns principerna 12-14. 
 
Princip 12. Gå och se med egna ögon för att fullt ut förstå situationen 

1. Lös problem och förbättra processer genom att först gå till källan och 
observera problemet. Teoretisera inte problemet utifrån dataskärmar eller 
andras utsagor. Gå till platsen och se med egna ögon. 

2. Tänk och tala baserat på data du personligen verifierat. 
3. Observera produktionen utan förutfattade meningar, med ett öppet sinne och 

analysera situationen genom att ställa frågan Varför? fem gånger.  
4. Även chefer på hög nivå ska gå och se med egna ögon för att själva skapa sig 

en bild av situationer de hanterar. 
5. Fyra element används, inom TPS, vid problemlösning: 

I. Ett flöde, där material och produkter genomgår processen styckvis, 
vilket för upp problem till ytan, ligger till grund för att problem enkelt 
ska kunna identifieras 

II. Gå och se med egna ögon 
III. Analysera situationen 
IV. Ställ frågan Varför? fem gånger för att söka roten till problemet 

 
Princip 13. Fatta beslut långsamt i enighet med samtliga inblandade, tänk igenom 

alla alternativ och genomför beslut snabbt 

1. Anta inget, alla beslut som tas ska baseras på verifierad data. 
2. Påbörja inte en aktivitet utan att först undersöka alla alternativa förfaringssätt. 

När du har valt förfaringssätt, agera snabbt men uppmärksamt. Tvinga till 
lärande innan något planeras eller implementeras. 

3. Använd en beslutsprocess där problem och möjligheter diskuteras med alla 
inblandade och berörda av beslutet. Samla idéer och uppnå konsensus innan 
beslut fattas. Denna process, som kan tyckas vara tidsödande, hjälper till att 
bredda sökandet efter tänkbara lösningar och möjliggör för snabb 
implementering. 

Figur 7. Problemlösning 
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4. Följande rekvisit är nödvändiga för ett effektivt möte:  
I. Tydligt syfte för mötet. Agendan för mötet ska fokusera på vad mötet 

ska leverera och vilka ärende som ska behandlas 
II. Rätt personer på mötet. Personer som förväntas delta kommer 

III. Förberedda deltagare. Alla deltagare vet hur de ska förbereda sig och 
kommer förberedda till mötet 

IV. Använd visuella stöd effektivt. T.ex. rapporter på en sida och figurer 
V. Separera att dela information, från att lösa problem. Dela information 

inför mötet, använd mötet för att lösa problem 
VI. Mötet startar och slutar i tid 

5. Omsorgsfullt övervägande vid beslutsfattande består av fem steg: 
I. Skapa en helhetssyn över situationen genom att gå till berörd plats och 

se med egna ögon.  
II. Analysera situationen djupt genom att studera det som observerats 

noggrant. Ställ frågan Varför? fem gånger för att bedöma 
underliggande orsaker. 

III. Överväg alla tänkbara alternativ och använd en mall för att jämföra de 
olika alternativen mot. 

IV. Skapa konsensus i ett lag där de anställda och dina leverantörer ingår. 
Alla ska vara införstådda i varför man tar det beslut man tar. 

V. Använd effektiva kommunikationsmedel i stegen 1 – 4, presentera 
processen på endast en sida av ett papper. 

 
Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra 

3.8 TPS i korthet 

I detta avsnitt går vi närmare in på, enligt oss, relevanta avsnitt ur Toyotas filosofi. 
Alla nedanstående stycken i kursiv stil är översättningar från boken The Toyota Way. 
I den mån vi har känt att vi behöver utveckla eller kommentera avsnitt har vi gjort i 
normal stil. Först behandlas TPS som helhet, därefter ett antal centrala begrepp inom 
TPS och slutligen applicerandet av TPS. 
 
Taiichi Ohno, grundaren av TPS uttryckte det så här: 
”Allt vi gör är att titta på tiden från det att kunden lägger en order till det att vi tar 

emot pengarna. Och vi reducerar den tiden genom att eliminera icke värdeskapande 
slöserier.”

68 
 
En viktig fras inom Toyota är ”Innan vi bygger bilar, bygger vi människor”. Mycket 

kan utläsas ifrån den, men huvudsaken är nog att börja i rätt ände och från början. 
Alla inom byggbranschen vet att ett hus utan en ordentlig grund, inte kommer att stå 
särskilt länge. Detta gäller även för organisationer. 

                                                      
68 Liker, J K. (2004), The Toyota Way 



En arbetsledares dag 

26 

3.8.1 Om Toyota 

Är Toyota ett konservativt företag? Ja. Tar det väldigt lång tid för företaget att införa 

förändringar? Ja, när det gäller vissa typer av förändringar. Är Toyota ett innovativt 

företag? Synnerligen. Med avseende på detta är Toyota något av en paradox. Å ena 

sidan rör sig företaget sakta, bygger på sina erfarenheter och överväger noggrant 

alla konsekvenser av beslut. Å andra sidan är den en aggressiv konkurrent som tar 

fram exceptionella produkter som förändrar konventioner. 

3.8.2 Organisationen 

Lagmedlemmarna utför det manuella arbetet enligt standard och är ansvariga för 

problemlösning och kontinuerlig förbättring. Lagbasarna tar på sig ett antal 

ansvarsområden som vanligtvis utförs av arbetsledare. De är inga formella chefer 

och har ingen auktoritet att tillrättavisa lagmedlemmar. Deras primära uppgift är att 

se till att produktionen flyter på smidigt. Gruppledare gör mycket som vanligen görs 

av specialavdelningar som personalavdelning, teknisk avdelning, kvalitetsavdelning. 

De är nödvändiga för större processförbättringar, men även vid introduktion av nya 

produkter och processer. De håller regelbundet i korta undervisningspass för 

gruppen de leder. Om det behövs kan de även hoppa in och arbeta med själva 

produktionen. Det finns inga ledare på Toyota som inte själva kan utföra det arbete 

de leder.  

3.8.3 Kunskap 

”Toyota framstår som en enastående strategi- och taktikanalytiker. Ingenting antas. 

Allting kontrolleras. Målet är att få momenten utförda rätt” Richard Mallery. 

 

Se även princip 13, punkt 5 ovan. 

 
Toyota arbetar noggrant och outtröttligt med att ta reda på var problemet egentligen 
är. Kors och tvärs i organisationen anses den största dygden vara förmågan att 
erkänna att man har arbetat fel och viljan att göra en förändring. På detta sätt anser 
företaget att den närmar sig den perfekta processen. 

3.8.4 Problemlösning 

Det finns en paradox inom Toyota. Ledningen säger att det är OK att inte producera 

100 % av tiden, även om produktionen klarar av det. Trots detta är Toyota 

regelbundet rankat bland de mest produktiva i bilindustrin. Företaget lärde sig för 

länge sedan att kvalitetsproblem behöver lösas vid källan för att spara pengar längre 

ner i kedjan. Toyota låter problem komma upp till ytan och löser dem där de uppstår. 

På detta sätt elimineras slöseri, produktiviteten skjuter i höjden och konkurrenter 

passeras med hästlängder.  

 

I de flesta tillverkningsfabriker utanför Japan under 80-talet kunde man se en enda 

stor oreda. Men det var det man inte såg som var det viktigaste. Man kunde inte se 

bortom de högar och åter högar med inventarier som var packade till taket. Man 

kunde inte se om föremål var på sin plats eller inte. Framförallt kunde man inte se om 

där fanns problem med hur arbetet utfördes. Det accepterade felbeteendet innebar att 

man inte såg eller hörde problemen förrän de dök upp från ingenstans. Vid det laget 



En arbetsledares dag 

27 

var det inget problem längre, utan en kris. Många chefer spenderade en stor del av 

dagen med brandsläckning. Kort sagt, krishantering var ett accepterat tillstånd.  

 
Vi vill särskilt peka på formuleringen det accepterade felbeteendet. Det finns många 
sätt att tolka den på. Det som vi undrar är om problemen på byggarbetsplatsen är 
nödvändigt ont eller orsakade av oss själva och därmed något som kan utrotas om vi 
förändrar vårt beteende. Ett exempel på felbeteende kan vara vad som händer om man 
utgår ifrån att leveranser kommer att vara försenade bara för att de skulle kunna vara 
det. Man struntar då i att planera och tappar framförhållningen. När leveranser sedan 
hamnar fel beror det snarare på att ens egen planering inte fungerar än att leverantörer 
inte sköter sina åtaganden. 

3.8.5 Genchi Gembutsu 

Kiichiro Toyoda skrev efter andra världskriget: 

”Jag skulle ha stora reservationer om vår förmåga att bygga upp Japans industri, om 

våra ingenjörer kunde äta sin mat utan att någonsin behöva tvätta sina händer.”  

 
Med detta vill Toyoda säga att en ingenjör bör se praktiskt arbete, som utförs med 
händer, som en naturlig del av sin vardag. Dagens teknik tillåter att konstruktören 
sitter långt ifrån byggarbetsplatsen. Man skulle kunna tolka Toyodas kommentar som 
att detta är en svaghet i byggbranschen idag.  
 

Jag [Liker] frågade Jackson (Don Jackson, biträdande chef för tillverkning vid 

Toyotas fabrik i Georgetown, Kentucky) hur han lyckades lansera en helt ny 

karossverkstad medan han fortsatte att tillverka bilar med 96-procentig 

utnyttjandegrad av maskiner. De flesta karossverkstäder i USA är glada om de har 

80–85-procentig utnyttjandegrad. 

”Förmodligen är hänsyn till detaljer en av de viktigaste aspekterna. Även som 

biträdande chef står jag åtminstone sex till sju timmar på fabriksgolvet. En stor del av 

detta är genchi genbutsu – att se med egna ögon – och problemutredning med fem 

varför. ”Varför är vi på bara 90 %?” Om alla ledningsverktyg finns på fabriksgolvet 

i ett visuellt utförande, behöver man inte använda datorn eller gå till någons kontor. 

Det är visuellt och man kan styra golvet, från golvet. Jag försöker se till att detta är 

möjligt.”   

3.8.6 Produktionsutjämning 

Fujio Cho: ”Generellt sett, när man försöker applicera lean, behöver man jämna ut 

produktionen. Detta är huvudsakligen produktionsledningens ansvar. Det kan 

innebära att sändningar behöver intensifieras eller skjutas upp och det kan innebära 

att leveranstider förlängs under en kort tidsperiod. När produktionsnivån är jämn 

eller konstant i en månad kan man balansera det löpande bandet och tillämpa ett 

dragande system. Är inte produktionen jämn från dag till dag, finns det ingen mening 

med att försöka införa olika lean-system, eftersom man inte kan upprätta 

standardiserat arbete under sådana förhållanden.”  
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Oftast används det japanska termen muda för att beskriva slöseri. Eliminationen av 

muda är också vad som varit i fokus för de flesta implementeringarna av lean. Det 

finns dock två M till att hålla koll på, Muri och Mura. Det tre M:en beskrivs nedan. 

Muda – icke-värdeskapande, är det mest berömda M:et. Detta innehåller åtta stycken 

slöserier. Detta är aktiviteter som förlänger produktionstiden, skapar onödig rörelse 

för att hämta delar eller verktyg, skapar onödiga lager eller resulterar i olika typer 

av väntan. 

Muri – överbelastning av människor och maskiner, är motsatsen till Muda. Det 

innebär att driva maskiner och människor bortom de naturliga begränsningarna. 

Överbelastning av människor skapar säkerhets- och kvalitetsproblem. Överbelastning 

av maskiner orsakar maskinhaveri och fel.  

Mura – ojämnhet kan ses som en kombination av de tidigare M:en. Normalt sett finns 

det tider där det finns mer arbete än vad människor och maskiner kan hantera, 

samtidigt finns det perioder med brist på arbete. Ojämnhet uppkommer på grund av 

ett oregelbundet produktionsschema, som i sin tur beror på interna problem orsakade 

av driftsstopp, defekter eller brist på delar. Mura kommer att orsaka Muda. Ojämna 

produktionsnivåer innebär att man behöver ha kapacitet för att klara av de högsta 

nivåerna, trots att man vanligtvis inte producerar i en sådan takt.  

 
Ojämn produktionstakt, mura, kan vara ett gömt problem. Sett över en månad, vecka 
eller dag kan siffrorna visa att utnyttjandet av maskiner och människor har varit nära 
100 procentig. I praktiken har fabriken vid vissa tider gått på halvfart och vid andra 
på överfart. Det vill säga att människor och maskiner stått still och sedan ökat för att 
hinna ikapp den förlorade tiden. Riskerna med mura kan vara att maskiner slits 
sönder, att de anställda skadas eller att kvaliteten blir lidande. Mura upptäcks bäst 
genom genchi genbutsu, att se med egna ögon, eftersom statistik sällan visar det 
verkliga förhållandet på arbetsplatsen.  

3.8.7 Var ska det appliceras 

Det ultimata målet för lean är att applicera one piece flow (ett flöde, där material och 

produkter genomgår processen styckvis) i alla företags verksamheter, från 

produktdesign till lansering, order och fysisk produktion. Alla som får uppleva lean-

tänkande, förvandlas till fanatiker och vill befria världen från all slöseri, genom att 

använda den i alla processer, från de administrativa till de tekniska. 

 
Vi vill bara påminna läsaren om att dessa stycken är direkta översättningar från 
boken, varför vissa formuleringar kan tyckas väl starka.  
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3.8.8 Myten vs verklighet 

Det finns många förutfattade meningar om lean. En av dem är att filosofin bara är 
tillämpbar i tillverkningsindustrin. Nedanstående tabell är Jeffrey K. Liker’s 

sammanställning av myt kontra verklighet. 
 
Tabell 1. Myt kontra verklighet, TPS 

Myten, Vad TPS inte är Verklighet, vad TPS är 

Ett enkelt recept för framgång Ett konsistentt sätt att tänka på 

Ett ledningsprojekt eller program En total företagsledningsfilosofi 

Ett set verktyg för implementering Fokus på fullständig kundtillfredsställelse 

Ett system för produktionsgolvet, 

endast 

En miljö av lagarbete och förbättringar 

Implementerbart i ett kort- eller 

medelkort tidsperiod 

Ett evigt sökande efter ett bättre sätt 

 Kvalitet som är inbyggt i processen 

 Organiserad och disciplinerad arbetsplats 

 Evolutionärt 

3.8.9 Några exempel 

Här följer siffror från två företag som har hittat sitt sätt att implementera lean på. I 
”The Toyota Way” kan man läsa om CPC, Canadian Postal Corporation, d.v.s. den 

kanadensiska posten och Northrop Grumman Ship Systems Service, som är ett 
företag som tillverkar, servar och reparerar amerikanska krigsfartyg och ubåtar.  
 
Canadian Postal Corporation lyckades skapa framstående resultat 

28 % mindre färdtid för post 

37 % kortare leveranstid 

27 % reduktion av förvaring 

 

Northrop Grumman Ship Systems Service lyckades med att skapa en standardiserad 

process för beteckningsskyltar. Nedanstående resultat uppnåddes vid framställning av 

dessa 

54 % kortare leveranstider 

80 % reduktion av omarbete 

29 % produktivitetsförbättring 

3.9 Kritik mot lean 

I en kritisk granskning av lean construction i Storbritannien pekar S D Green på en 
del negativa aspekter av lean filosofin. Främst riktas kritiken mot att det inte har 
funnits någon debatt huruvida lean endast är till godo. Leankonceptet har istället 
omfamnats av alla chefer helhjärtat utan en gnutta eftertanke. Det är enligt Green 
ytterligare problem att högskolorna inte ägnar sig åt att kritisk granskning. Deras 
fokus verkar ligga i att öka produktionseffektiviteten, vilket egentligen är företagens 
ansvar menar han.69  
                                                      
69 Green, S (1999), The dark side of lean construction: exploitation and ideology 
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Green pekar vidare på en att framgångarna av lean i Japan kan ha berott på kulturella 
betingelser snarare än dess otvivelaktiga överlägsenhet som produktionsmetod. Han 
pekar på svaga fackföreningar och att människor är tvungna att jobba vid ett visst 
företag tack vare företagsspecifik träning.70  
 
Han pekar även på att USA och Storbritannien under Reagan respektive Thatcher 
hade gått igenom många sociala reformer som har gett stora företag mer utrymme att 
skära in på arbetarnas rättigheter. Samtidigt som subventioner verkställts som har 
underlättat för Japanska företag att etablera sig och sitt arbetssätt i väst.71  

3.10 Implementera standardisering i byggprojekt 

Byggprojekt återges ofta som unika och ineffektiva. Beroende på vilken definition av 
slöseri man använder ligger dessa mellan 10-80 % av projektkostnaden. Artikeln 
menar vidare att det finns en allmän förståelse för att stor del av ineffektiviteten inom 
byggprojektet beror på uppfattningen av att varje projekt är unikt. För att effektivisera 
byggprojekten bör man därför standardisera processerna inom byggandet.72  
 
Författarna menar att platschefer på byggarbetsplatser vanligtvis ges friheten att driva 
sina projekt på sitt eget sätt. Denna frihet värderas högt inom byggandet och man bör 
försöka bibehålla denna.73  
 
Utmaningen med att implementera standardiserat arbete inom byggandet ligger i att 
det göra det utan att ta bort känslan av frihet. Efter intervjuer med åtta platschefer på 
tre medelstora byggföretag menar man på att indikationer visar på att 
standardiseringen bör utvecklas långsamt, nerifrån och upp, i organisationen.74  

                                                      
70 Green, S (1999), The dark side of lean construction: exploitation and ideology 
71 Green, S (1999), The dark side of lean construction: exploitation and ideology 
72 Polesie, P et al (2009), Implementing standardisation in medium-sized construction firms: 

Facilitating site managers’ feeling of freedom trough a bottom-up approach 
73 Polesie, P et al (2009), Implementing standardisation in medium-sized construction firms: 

Facilitating site managers’ feeling of freedom trough a bottom-up approach 
74 Polesie, P et al (2009), Implementing standardisation in medium-sized construction firms: 

Facilitating site managers’ feeling of freedom trough a bottom-up approach 
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4 EMPIRI 

Empirikapitlet består av två delar. I den första delen sammanställs beskrivningar av 
arbetsledarrollen. I andra delen redovisas resultat och analys av intervjuunderlaget. 

4.1 Arbetsledardefinitioner 

Nedan följer redogörelser för vad arbetsledare på byggarbetsplatser gör. 
Beskrivningar är hämtade från Arbetsförmedlingen samt från byggföretagen MVB 
och Skanska. 

4.1.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen beskriver arbetsledare på följande sätt75: 
- Arbetsledaren inom bygg är den ingenjör som leder bygget ute på 

byggarbetsplatsen 
- På de större byggena finns fler arbetsledare som ansvarar för var sin del 
- Arbetsledaren bevakar att maskiner och material finns på plats och 

samordnar arbetet med underentreprenörer 
- Arbetsledaren har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar 

och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs 
- Som platschef har man en eller flera arbetsledare under sig men på små 

byggen kan platschefen och arbetsledaren vara samma person. 

4.1.2 MVB 

I samtal med två av MVB:s arbetschefer utarbetades följande beskrivning av 
arbetsledaren fram.   
 
Dagliga sysslor för arbetsledare76: 

 Planering; arbetsledare ska bryta ner produktionstidplanen i moment och 
faktiska aktiviteter i veckotidsplaner, 3-veckorstidplaner eller 6-
veckorstidplaner samt planera nästkommande dag för att få jobbet att flyta på 

 Förbereda arbetsmoment (göra utsättningar, leda arbetsberedningar samt 
mängda och beställa material) 

 Leda och fördela arbetet på arbetsplatsen 
 Samordna egna yrkesarbetare med underentreprenörer 
 Stämma av vad som är gjort, vad som görs samt vad som kommer både 

närmast och framöver tillsammans med platschefen 
 
Vidare menar arbetscheferna att det krävs att arbetsledare har ett bra socialt sätt, han 
ska kunna föra sig mot folk. Arbetsledare är ofta ett ansikte utåt då t.ex. leverantörer 
och beställare besöker arbetsplatsen. Arbetsledare måste alltså vara socialt 
kompetenta. 
 

                                                      
75 Arbetsförmedlingen 
76 Ellkvist, T; Mesic Tiderström N (2009) 
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Arbetsledare ska inte direkt ta avgörande eller viktiga beslut utan vara bollplank i 
dialogen mellan yrkesarbetare och platsledning. Det är viktigt att arbetsledare är 
kostnadsmedvetna, då de har stor inverkan på den slutliga projektkostnaden genom 
materialbeställningar och resursfördelning.77 

4.1.3 Skanska 

Följande definition på arbetsledare är hämtad ur en yrkesbeskrivning från Skanska, 
bilaga 3. 
 
Arbetsledare ska göra följande: 

 Planera, styra och följa upp produktionens dagliga aktiviteter 
 Avropa och hantera material på ett resurseffektivt sätt, för att minimera 

slöseri i form av väntan på material, maskiner, besked m.m. 
 Skapa förutsättningar för en god lönsamhet genom att säkerställa hög 

produktivitet 
 Kommunicera med och engagera medarbetarna i produktionen, såväl egna 

yrkesarbetare som underentreprenörer 
 Arbeta i team med yrkesarbetare och underentreprenörer, det viktigaste 

verktyget för detta är arbetsberedningar 
 Bidra i säkerhetsarbetet genom att aktivt skapa och befästa Skanskas 

säkerhetskultur, nolltolerans mot arbetsplatsolyckor 
 Rapportera till platschefen 

 
Arbetsledare har en tidshorisont på dagar, veckor och upp till några månader. Skanska 
kräver att arbetsledare har förmågan att i produktionsstyrningen arbeta, utifrån 
tillgängliga arbetssätt och verktyg, inom bl.a. planering, kvalitet (egenkontroller), 
arbetsmiljö, logistik, ekonomi och miljö.  
 
Beskrivningen behandlar dessutom arbetsledarens förmåga att leda och organisera 
arbetet, där följande nämns: 

 Leda och motivera medarbetare för att nå gemensamma mål 
 Skapa engagemang och delaktighet 
 Kommunicera: hålla medarbetarna informerade, genom rak, tydlig, öppen och 

ärlig kommunikation samt genom att lyssna och vara lyhörd för andras åsikter 
 Tolka andras beteende och anpassa sin kommunikation därefter 
 Aktivt uppmuntra samarbete i teamet vid problemlösning 

 
En arbetsledare har erhållit sin kompetens genom teknisk KY- eller akademisk 
utbildning och arbetslivserfarenhet eller genom relevant arbetslivserfarenhet och 
interna/externa utbildningar. 

4.2 Resultat och Analys 

I följande avsnitt har vi valt att frångå den traditionella utformningen av 
examensarbete för att underlätta för läsaren. Ursprungligen gjordes ett försök att 
separera resultaten i vår undersökning från analysen av densamme. Efter konsultation 
                                                      
77 Ellkvist, T; Mesic Tiderström N (2009) 
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med handledare insåg vi att det inte var lätt att förstå kopplingarna mellan analysen 
och empirin. Det vi redovisar nedan är de sex centrala frågorna som ställdes vid 
intervjuerna. De är inte redovisade i den ordning de förekom i intervjuerna. Istället är 
de ordnade efter betydelse för vår forskning. Som läsaren kommer att se är den 
viktigaste frågan huruvida arbetsledarens roll kan systematiseras eller inte. Det är en 
fråga som ställdes sist eftersom vi befarade att den skulle ge intervjun en dålig start 
och hindra från att uppnå en bekväm samtalsmiljö.  
 
Viktigt att nämna är att intervjuerna till stor del bedrevs i samtalsform (kvalitativ 
intervju) och att vi ibland ställde följdfrågor på vissa intressanta spår som kom fram i 
samtalet. Därtill har somliga intervjuade varit mer pratglada än andra och den 
sammanlagda intervjutiden är ca 40 timmar. Allt detta medför att en hel del 
information som vi har ansett vara nyttigt inte kunnat sammanställas i diagram. Vi har 
istället låtit detta färga analysen och slutsatserna.   

4.2.1 Fråga 1 

Frågan som ställdes: ”Kan arbetsledare arbeta systematiskt varje dag, eller måste 
arbetssättet variera från arbetsledare till arbetsledare?” 
 
Frågan ställdes för att bedöma förutsättningarna för en systematisering av 
arbetsledarens arbetssätt. 

Kan arbetsledare arbeta systematiskt?
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Figur 8. Intervjusvar, på frågan "Kan arbetsledare arbete systematiskt?", fördelade 

mellan olika yrkesgrupper. YA=yrkesarbetare, AL=arbetsledare och PC=platschef. 

 
Svaren från de intervjuade redovisas i figur 8. Ibland svarade de intervjuade inte 
direkt på frågan, varför vi sammanställde svaren utifrån den intervjuades övervägande 
inställning till frågan. Somliga var positivt inställda, andra var helt avvisande. De som 
har varit övervägande negativa har tolkats som nej och de som har varit övervägande 
positiva har tolkats som ja. 
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Något som är viktigt att trycka på är att de svarande svarat ja respektive nej på många 
olika sätt. Därmed sagt att det finns en betydande andel svarande som ligger nära 
brytpunkten mellan ja och nej. Målet med frågan var att skapa en bild av generella 
attityder i frågan, bland folk på byggarbetsplatsen. 
 
Observera att resultaten redovisas i procent av de totalt tillfrågade och att endast 12 
platschefer tillfrågades. Detta är att jämföra med de intervjuade arbetsledarna, som 
var 23 stycken (antalet yrkesarbetare var 22 och totalt intervjuades 57 personer). 
 
Ytterligare aspekt är att en av yrkesarbetarna inte har svarat på frågan, varför 
staplarna Totalt och YA inte kan summeras till 100 %. 

4.2.2 Analys fråga 1 

Frågeställningen för denna studie är: Vilka dagliga och veckovisa rutiner för 

arbetsledare skapar goda förutsättningar för genomförande av yrkesarbetarnas 

arbetsmoment på en byggarbetsplats? Förutsättningen för identifierandet och 
skapandet av ständigt återkommande rutiner ligger i om det är möjligt att 
systematisera arbetsledarens verksamhet i rutiner. Det är följaktligen nödvändigt att 
man utreder huruvida arbetsledare kan arbeta systematiskt varje dag eller ej.  
 
Toyota Production System (TPS) framhäver standardiserat arbete. Standardiserat 
arbete innebär följande för produktionen: 

- Man möjliggör för ständiga förbättringar, genom uppföljning och 
utveckling av arbetssättet 

- Man skapar och bibehåller förutsägbarhet i produktionen, d.v.s. man vet 
vad man får när en arbetsuppgift utförs 

- Man kan bygga in kvalitet i arbetssättet 
- Det skapar delaktighet, eftersom varje anställde själv tar till sig och 

utvecklar standarden, till nytta för hela företaget 
 
Systematisering framhävs även av Statskontoret och forskare på Chalmers. Det 
förväntas leda till följande: 
Statskontoret: 

- Man möjliggör återanvändning av erfarenheter från tidigare projekt, 
erfarenheterna ska alltså sparas i arbetssättet 

Rapport från Chalmers: 
- Man kan arbeta med det dittills mest effektiva arbetssättet och mängden 

arbete med onödiga moment kan minskas 
- Det kan stabilisera processen 

 
Toyota använder sig av standardiserat arbete, Statskontoret använder samma term 
och forskarna på Chalmers rekommenderar att man inom byggandet ska skapa 
likartade arbetssätt på byggarbetsplatsen. Termerna systematiskt, standardiserat och 
likartat används här synonymt. Det handlar om att rationalisera arbetssättet genom att 
medvetet göra på samma sätt varje gång man utför sina arbetsuppgifter. 
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Bland de intervjuade urskönjer vi en försiktig optimism i frågan. Det som en del har 
tryckt på är vikten av att vara flexibel i sitt yrkesutövande. De nämner oförutsedda 
problem och varierande arbetsdagar som svårigheter i en eventuell 
systematiseringsprocess.  
 
Viktigt att nämna är att graden av systematisering kan variera. De svarande har olika 
uppfattning om hur mycket arbetsledarens roll kan systematiseras. Vi har däremot 
inte tagit hänsyn till denna parameter.  
 
För att en förändring ska vara varaktig, är det viktigt att de, vars roll ska genomgå en 
förändring, anser att förändringen kan ske. Detta styrks av principerna i lean-teorin 
med avseende på konsensus vid förändringsarbete. Toyota inför förändringar snabbt, 
men tar tid på sig att undersöka vilken förändring som behövs och söker skapa 
samstämmighet bland alla som ingår i förändringen.  
 
Resultaten visar att arbetsledare övervägande anser att deras roll kan systematiseras. 
Vi tolkar det som att en systematiseringsprocess har goda förutsättningar för att kunna 
genomföras. Det som däremot är intressant är att de allra flesta platschefer inte tyckte 
att det gick att systematisera medan bilden bland arbetsledare själva var den omvända. 
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4.2.3 Fråga 2 

Fråga som ställdes: ”Vi skulle vilja börja med en beskrivning av arbetsledarrollen. 

Vad gör en arbetsledare?” 
 
De intervjuade gav vitt skilda svar på frågan samt tryckte olika mycket på olika 
områden. Det var därför inget alternativ att tolka svaren bokstavligt. Istället skapade 
vi kategorier med vilka vi sedan tolkade svaren. Kategorier med förklaring av vad de 
innebär redovisas i tabell 2. 
Tabell 2. Arbetsuppgifter/ansvar för arbetsledare 

Kategori Förklaring 

Material Köpa in inbyggnadsmaterial, såsom skivor och reglar samt 

förbrukningsmaterial (skruv, spik, bult, o.s.v.). Större inköp, såsom 

stomme, fasadsystem, fönster och dörrar, ligger oftast hos platschef 

eller inköpare.  

Planering/Framförhållning 
 
 

Planera yrkesarbetarnas aktiviteter de närmsta 2-6 veckorna, utifrån 

produktionstidplanen. Att ha god framförhållning, ständigt ligga steget 

före och se vad som är förestående. 

Utsättning/Mått 
 
 

Utifrån mått på ritningar markera på mark eller i byggnad var 

byggnadsdelar ska placeras, för att yrkesarbetarna ska veta var de ska 

montera materialen.  

Sociala miljön 
 

Verka för trevlig stämning på arbetsplatsen samt få de olika 

yrkesgrupperna ute på bygget att arbeta mot samma mål. 

Maskin/Hjälpmedel/Verktyg 
 
 

Köpa eller hyra maskiner och verktyg till yrkesarbetarna i projektet 

samt övriga hjälpmedel som momenten kräver (t.ex. ställningar, liftar, 

o.s.v.) 

Ritningar 
 
 

Ha koll på ritningar, vilka som är aktuella och ha koll på vad som ska 

byggas utifrån dessa. Förmedla och dela ut aktuella ritningarna till 

yrkesarbetarna för de moment som de ska genomföra. 

Arbetsberedning 
 
 
 

Träffa den grupp som ska utföra visst arbetsmoment innan arbetet 

påbörjas. Momentet planeras genom diskussion och beslut med 

gruppen, beslut tas om vad som behöver beställas/hyras och risker och 

eventuella problem som kan följa momentet identifieras. 

UE-YA koordination 
 
 

Samordna yrkesarbetarna och underentreprenörer så att arbetsmoment 

kommer i rätt ordning och så yrkeskategorierna inte är i vägen för 

varandra.  

PC-YA kommunikation 
 

Vara platschefens förlängda arm, genom att driva igenom beslut och 

strategier från platschefen, ute på bygget. 

Administrativt arbete 
 

Arbete framför dator eller pappersarbete, ej planering, t.ex. 

fakturahantering, skriva dagbok, fylla i egenkontroller. 

Fördelning av arbete 
 

Resurssätta pågående arbetsmoment, d.v.s. planera och dela ut 

arbetsuppgifter till yrkesarbetarna. 

Kontroller/Uppföljning 
 
 

Besöka yrkesarbetare på de moment som pågår och kolla hur arbetet 

fortskrider, samt kontrollera produktionsresultatet utifrån ritningar och 

normer. 

Säkerhet Planera och genomföra moment för att minimera risker samt se till att 

säkerhetsföreskrifterna efterlevs. 
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I figurerna 9 - 13 redovisas hur stor andel av de tillfrågade som nämnt olika 
arbetsuppgifter för arbetsledaren. Diagrammen är skapade enligt följande; en 
sammanställning av allas svar, jämförelser olika yrken och företag, jämförelse olika 
bakgrund på tjänstemannasidan samt jämförelse mellan vad arbetsbeskrivningar och 
arbetschefer nämner mot de svarande.  
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Figur 9.  Arbetsuppgifter för arbetsledare, sammanställning av alla tillfrågade. X-axeln 

anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln andel av de tillfrågade som angav uppgiften. 
 

Det är anmärkningsvärt hur få nämner säkerhetsarbete som ett ansvarsområde för 
arbetsledaren.
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Figur 10. Arbetsuppgifter för arbetsledare, jämförelse av svaren från olika 

yrkesgrupper. X-axeln anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln andel av de tillfrågade 

som angav respektive uppgift. YA=yrkesarbetare, AL=arbetsledare och PC=platschef. 



En arbetsledares dag 

40 

 
En intressant anmärkning är att yrkesarbetare förefaller känna väldigt lite till 
arbetsledarens administrativa uppgifter.  
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Figur 11. Arbetsuppgifter för arbetsledare, jämförelse mellan de svarande på 

byggföretagen MVB och Skanska. X-axeln anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln hur 

stor andel av de tillfrågade som angav respektive uppgift. 

 
Lägg märke till stapeln arbetsberedning. Det förefaller vara en stor skillnad i frågan 
företagen emellan. 
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Figur 12. Arbetsuppgifter för arbetsledare, jämförelse tjänstemän med olika bakgrund. 

X-axeln anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln hur stor andel av de tillfrågade som 

angav respektive uppgift.  

 
De administrativa arbetsuppgifterna påpekas i större grad av tjänstemän med 
ingenjörsbakgrund. 
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Figur 13. Arbetsuppgifter MVB, jämförelse vad arbetscheferna nämner mot vad de 

intervjuade nämner. X-axeln anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln hur stor andel av 

de tillfrågade som angav respektive uppgift. 
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Figur 14. Arbetsuppgifter Skanska, jämförelse vad yrkesbeskrivningen säger mot vad de 

intervjuade nämner. X-axeln anger nämnd arbetsuppgift och Y-axeln hur stor andel av 

de tillfrågade som angav respektive uppgift. 

 
Organisationen och ledningen verkar ha skilda uppfattningar om arbetsledarens roll. 
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Figur 15. Arbetsuppgifter, jämförelse de intervjuades svar mot direktiv uppifrån 

(Arbetsförmedlingen, arbetschefer MVB, yrkesbeskrivning Skanska). X-axeln anger 

nämnd arbetsuppgift och Y-axeln hur stor andel av de tillfrågade som angav respektive 

uppgift. 
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4.2.4 Analys fråga 2 

Fråga som ställdes: ”Vi skulle vilja börja med en beskrivning av arbetsledarrollen. 

Vad gör en arbetsledare?” 
 
Vid intervjutillfället ställde vi denna fråga först, utan att därefter ställa följdfrågor, 
d.v.s. vi har inte fiskat efter arbetsuppgifter som den tillfrågade inte nämnt själv. 
Svaren tolkas därför inte som att arbetsområden som nämnts färre gånger än andra 
inte ingår i arbetsledaryrket. Däremot anser vi oss kunna urskilja vad de tillfrågade 
yrkesverksamma anser vara det mest centrala i arbetsledarens roll på 
byggarbetsplatsen. Vi menar att det som oftare nämns i intervjuerna också är det som 
utgör kärnan i yrket. 
 
På denna fråga framstår det som att alla har skapat sig en egen bild av vad en 
arbetsledare är. Detta visas i att ingen av de intervjuade nämner alla kategorier, som 
övergripande beskriver olika arbetsområden för arbetsledaren. Vidare finns det inte 
två intervjuade som nämner precis samma saker. Det finns också stora variationer i 
hur man uttrycker sig när man vill ge en övergripande beskrivning av 
arbetsledarrollen. Här följer några exempel: 

- ”En arbetsledare jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på 

byggarbetsplatsen” 
- ”Han ska se till så att produktionen flyter på” 
- ”Arbetsledare ska se till så att gubbarna har jobb” 
- ”Arbetsledare är lite allt i allo på bygget, han gör lite allt möjligt” 
- ”Han ska ordna en smidig produktion” 
- ”Han ska leda och fördela arbetet” 
- ”Han leder arbetet på byggarbetsplatsen och samordnar yrkesarbetare och 

underentreprenörer” 
- ”Leda och fördela resurser i tid och rum” 
- ”På direktiv från platschefen styra moment” 
- ”Vara platschefens förlängda arm” 

 
Om man ska få ett högpresterande lag på byggarbetsplatserna behöver man avgränsa 
vem som gör vad78. Man behöver alltså skapa en gemensam bild av vad arbetsledare 
gör. Det är omöjligt att skapa ett gemensamt arbetssätt om inte man har en gemensam 
bild över arbetsledarens ansvar och uppgifter. Tidigare studier visar dessutom att man 
vill vara fri att utföra sitt arbete på eget vis79. En oklar bild över yrkesrollen och 
friheten att arbeta som man själv vill, skulle kunna leda till att arbetsledare arbetar på 
ett bristfälligt sätt med något som man inte ska arbeta med.  
 
Fem områden nämns av mer är 70 % av de tillfrågade, nämligen: Material, 
Planering/Framförhållning, Utsättning/mått, Sociala miljö och 
Maskin/Hjälpmedel/Verktyg. Dessa områden urskiljs som kärnan i arbetsledarens 

                                                      
78 Bakka, J F; Fivelstadt, E; Lindkvist, L (2006), Organisationsteori – Struktur, Kultur, 

Processer 
79 Polesie, P et al (2009), Implementing standardisation in medium-sized construction firms: 

Facilitating site managers’ feeling of freedom trough a bottom-up approach 
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yrke. Kategorin Ritningar sorteras också in under kärnverksamheten, detta eftersom 
denna är starkt knuten till planering, materialbeställningar och utsättning. Ritningarna 
visar vad som ska byggas, vilket material som behövs och vilka mått som ska sättas ut 
i objektet.  
 
En betydande orsak till varför en del av de mer administrativa staplarna är låga tror vi 
beror på att yrkesarbetarna inte känner till arbetsledarens ansvarsområden. Det kan 
bero på en mängd olika saker. En orsak kan vara att ledningen inte har kommunicerat 
arbetsledarens arbetsuppgifter till yrkesarbetarna. Det kan vara att yrkesarbetare inte 
tycker att de ska ha administrativa uppgifter eller också att denna sida av 
arbetsledarens roll inte syns på byggarbetsplatsen och att den därför inte är lika känd. 
 
Vad beträffar Arbetsberedning är detta begrepp mer uttalat inom och av Skanska än 
MVB. Arbetscheferna på MVB menar att detta inte beror på att arbetsberedningar inte 
utförs på MVB utan på att begreppet inte används. De anser att detta faller under 
planering och framförhållning. Vi uppfattar därför även arbetsberedningar som en 
central del av arbetsledens yrkesutövning. 
  
Koordinationen av underentreprenörer och yrkesarbetare, kategori UE-YA 

koordination, är viktig för att arbetet ska framskrida friktionsfritt. Flera intervjuade 
tar upp att man ofta behöver arbetsleda underentreprenörerna, trots att arbetsledning 
är upphandlat från dessa. Det ses dock som mycket viktigt att få koordinationen av de 
olika yrkeskategorierna på byggarbetsplatsen att fungera. Många nämner att 
kommunikationen med underentreprenör fungerar bättre genom den ledande 
montören, istället för underentreprenörens arbetsledare, eftersom den senare sällan 
befinner sig på arbetsplatsen.  
 
Platschefen på byggarbetsplatsen är den som lägger upp strategin för projektets 
genomförande. Denne skapar produktionstidplanen, gör stora inköp samt sköter 
kontakten med beställaren. Kategorin PC-YA kommunikation bör därför ses som en 
naturlig del i arbetsledaryrket. Platschefen lägger upp strategin för hur beställarens 
projekt ska genomföras, yrkesarbetarna utför det direkta arbetet ute på arbetsplatsen 
och arbetsledaren är länken däremellan. Detta är en hjärtefråga för platschefen medan 
det var relativt få arbetsledare och yrkesarbetare som tog upp denna aspekt. Vi tror att 
yrkesarbetarna och arbetsledarna inte är medvetna om denna aspekt och dess 
betydelse för platschefen.  
 
Resterande kategorier, Fördelning av arbete, Kontroller/Uppföljning och Säkerhet, 
ligger också inom ramen för arbetsledarens yrke. Arbetet med att kontinuerligt 
kontrollera och säkerställa att man har en säker arbetsplats är viktigt. Arbetsledaren är 
nämligen den tjänsteman som är ute på arbetsplatsen mest. Ibland fördelar 
arbetsledaren arbete genom att endast kommunicera med lagbasen varför detta 
område inte ter sig uppenbar för somliga. 
 
Vi bedömer att samtliga arbetsuppgifter som omnämnts i studien ingår i 
arbetsledarens yrke. Vi tror att betydligt fler hade bejakat arbetsuppgifterna om vi 
hade ställt direkta frågor på var och en av dem. Däremot innehar inte alla arbetsledare 
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samtliga av dessa ansvarsområden. På vissa arbetsplatser har t.ex. arbetsledarna inte 
gjort utsättningar. Utsättning har då legat på separata utsättare. Ett annat exempel är 
det identifierade området: Administrativt arbete (utöver planering). Det förekommer 
arbetsplatsorganisationer där arbetsfördelningen mellan arbetsledare och platschef är 
sådan att platschefen sköter allt det administrativa, allt inomhus, medan arbetsledaren 
sköter allt det praktiska.  
 
De identifierade arbetsuppgifterna och ansvar för arbetsledaren kan delas in i tre 
huvudgrupper; Planering, Beredning och Uppföljning; enligt tabell 3. 
 
Tabell 3. Nämnda arbetsuppgifter och ansvar för arbetsledare på byggarbetsplatser 

under de tre områdena: Planering, Beredning och Uppföljning 

Planering Beredning Uppföljning 

Planering; bryta ner 
huvudtidplanen i 
aktiviteter 

Dela ut arbetsuppgifter  Sociala miljön 

Studera ritningar och 
beskrivningar 

Arbetsberedningar; träffa de 
som ska utföra ett 
arbetsmoment för att 
gemensamt besluta hur 
arbete ska utföras effektivt 
och säkert 

Kontrollera 
produktionsresultat utifrån 
ritningar/beskrivningar 

Fördelning av arbete Dela ut och förmedla 
ritningar/beskrivningar 

Sköta kommunikationen 
mellan yrkesarbetarna och 
platsledningen 

Koordinera 
yrkesarbetare och 
underentreprenörer 

Beställa eller hyra maskiner, 
verktyg eller andra 
hjälpmedel (t.ex. ställningar 
eller liftar) 

Följa upp pågående 
moment, notera och lösa 
uppkomna problem 

Planera för att 
säkerhetsföreskrifter 
följs. 

Material; mängda och 
beställa eller avropa 

Administrativt arbete 
(utöver planering) 

 Koordinera yrkesarbetare 
och underentreprenörer 

Följa upp säkerheten ute 
på arbetsplatsen 

 Utsättning; markera i 
byggnad var element ska 
byggas in  

 

 Förbereda yrkesarbetare och 
produktionsplats för 
säkerhet 

 

 
Diagrammet i figur 12 visar att arbetsledare med yrkesarbetarbakgrund oftare nämner 
områdena inom arbetsledarens kärnverksamhet. De har mer erfarenhet av och en 
naturlig koppling till den praktiska verksamheten på bygget. Arbetsledare med 
ingenjörsbakgrund nämner oftare det administrativa arbetet. Att betoningen är olika 
tyder på att mixen av arbetsledare med olika bakgrund är viktig. Detta bekräftas av 
arbetscheferna på MVB. Dessa framhåller dock vikten av att arbetsledare känner 
verksamheten genom att de själva har arbetat inom den. Viktigt att nämna är att även 
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TPS bygger på att ledarna odlas i organisationen, eftersom de då bättre känner till 
verksamheten. 
 
Vi fann inget som skulle tyda på att arbetsledares roll skiljer sig åt mellan olika 
företag. På både MVB och Skanska nämns samtliga uppgifter för arbetsledaren. 
Arbetsledarens funktion och uppgifter verkar vara densamme på byggarbetsplatsen, 
oavsett företag. Betoningen av olika arbetsområden skiljer sig åt men rollen är alltså 
densamme. Avvikelser i arbetsuppgifter, enligt ovan, då arbetsledaren ej innehaft 
något administrativt arbete inomhus eller varit utan utsättning har inte varit 
företagsspecifika. 
 
De arbetsbeskrivningar som vi har tagit del av (MVB, Skanska och 
Arbetsförmedlingen) uppvisar brister vad gäller att nämna arbetsledarens uppgifter. 
Ingen av beskrivningarna nämner t.ex. att arbetsledare innehar administrativt arbete 
utöver planering. Skanskas beskrivning säger inget om utsättningar. Arbetscheferna 
på MVB, som saknar en formell arbetsbeskrivning för arbetsledaren, beskriver att det 
är svårt att upprätta ett dokument som ger en bra beskrivning av vad arbetsledaryrket 
innebär. Arbetscheferna uttrycker förhoppningar om att denna studie bl.a. ska 
resultera i detta.  

4.2.5 Fråga 3 

Frågan som ställdes: ”Hur tycker du att en arbetsledare ska lägga upp sin arbetsdag?” 

alternativt ”Hur lägger du upp din arbetsdag?/ Hur skulle du vilja att den var 

upplagd?”.  
 
Denna fråga hade ett antal syften. Dels ville vi få fram vilka rutiner som redan 
existerade och användes av arbetsledare. Dels ville vi få fram de önskemål som aktiva 
arbetsledare har på sin yrkesroll och de önskemål som platschefer och yrkesarbetare 
har. Samtidigt hade vi förhoppningar om att få reda på några bra rutiner som används 
av prominenta arbetsledare. I tabell 4 sammanställs nämnda rutiner tillsammans med 
hur många gånger de angivits. 
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Tabell 4. Rutiner för arbetsledare 

Rutin Frekvens 

Morgonrunda: Att gå ut på arbetsplatsen kl. 07:00, besöka alla 

arbetslag samt kolla av närvaro och eventuellt uppkomna problem  

31 

Hålla sig uppdaterad och vara tillgänglig ute genom att gå ut på 

arbetsplatsen flera gånger per dag 

29 

Planera vad man ska göra och vad som ska hända nästkommande 

arbetsdag på arbetsplatsen 

29 

Administrativt arbete på eftermiddagen (fakturahantering, dagbok, etc.) 13 
Sociala biten: Daglig kontinuerlig kontakt med alla på arbetsplatsen 12 
Möten (Morgonmöte, visuell planering, veckoplaneringsmöten, 

skyddsrond) 

10 

Beställa grejer och lösa uppkomna frågor kring frukosttid 9 
Om man får tid över - utnyttja tiden till att slå linjer, beställa eller 

planera 

9 

Kontrollera ritningar noggrant 8 
Kontrollera leveranser samt genomförda arbete (m.a.p. kvalitet och tid) 7 
Planering - Hålla sig steget före genom rullande tidplanering och att 

förbereda moment 

7 

Starta upp datorn och kolla meddelanden och eventuella 

uppdateringar/revideringar/ändringar innan kl. 07:00 

3 

 
Många upplever att åtta timmars arbetsdag för arbetsledare inte räcker till och att man 
måste räkna med övertid. Arbetsledaren kommer ofta först och går sist.  

4.2.6 Analys fråga 3 

Frågan som ställdes: ”Hur tycker du att en arbetsledare ska lägga upp sin arbetsdag?” 

alternativt ”Hur lägger du upp din arbetsdag?/Hur skulle du vilja att den var 

upplagd?”.  
 
Av svaren på frågan framkommer fem tydliga rutiner för arbetsledare. Dessa ska 
alltså rymmas i arbetsledarens arbetstid. 

 Egen planeringstid: Man bör ha tid för planering varje dag. En platschef 
nämnde att arbetsledare bör planera minst 1,5 timma per dag. Det gäller att 
alltid hålla sig steget före i planeringen. En arbetsledare sa: ”Det blir inte mer 

jobb för att man ligger före i planeringen. Startar man bara några veckor före 
och ser till att hela tiden ligga före så blir det lugnare. Det är ändå lika mycket 
att göra.” För arbetsledaren innebär planeringen att man ska bryta ner 

huvudtidplanen i aktiviteter, 2-6 veckor framåt. (Enligt 51 % av de 
tillfrågade.) 

 Morgonrundan: innebär att man kl. 07:00 går ut på arbetsplatsen, besöker 
alla sina arbetslag, kollar av närvaro samt eventuellt uppkomna problem. 
Denna runda är viktig för arbetsdagen på arbetsplatsen; arbetsmomenten kan 
komma igång och man minskar risken för att dagen som ligger framför får 
några större överraskningar. (Enligt 54 % av de tillfrågade.) 

 Övriga rundor ute på arbetsplatsen: man framhäver vikten av detta för att 
arbetsledaren ska hålla sig uppdaterad om vad som händer ute på bygget samt 
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vara tillgänglig för yrkesarbetarna. Yrkesarbetarna ska inte behöva lämna 
sina arbetsmoment för att gå till platskontoret och ställa frågor. Rundorna är 
även viktiga för den sociala miljön på arbetsplatsen. (Enligt 51 % av de 
tillfrågade.) 

 Sen eftermiddag inne på platskontoret: Starkast betonas vikten av att man 
skaffar sig koll på vad som ska hända nästkommande dag innan man går hem. 
Morgondagen ska inte innehålla några överraskningar. På morgonen ska 
arbetsledaren kunna delge tydlig information och besked angående vad som 
händer den dagen. Vidare kan man använda eftermiddagarna till 
administrativt arbete, såsom fakturahantering, dagboksskrivning och 
materialbeställningar. (Enligt 51 % av de tillfrågade.) 

 Möten: Arbetsledare har en rad möten som dessa deltar i. Exempel på möten 
är arbetsberedningar, veckoplaneringsmöten, skyddsronder och 
samordningsmöten. Det är viktigt att arbetsledaren är aktiv och engagerad på 
dessa möten, för att kunna förmedla vad som sagts till sina medarbetare. 
Många av dessa möten har specifika tidpunkter i veckan, varje eller varannan 
vecka. (Enligt 18 % av de tillfrågade.) 

 

Övriga rutiner som nämns är kontroll och studerande av ritningar, beställa grejer 

kring frukosttid, slå ut linjer, kolla av inkomna leveranser, kontrollera 

pågående/genomförda moment samt att starta upp datorn innan kl. 07:00 för att kolla 
av eventuella besked, ritningsrevideringar samt sin mail. Dessa områden nämns inte 
lika ofta som ovanstående. 
 
Ett problem vi upplever i svaren är att nio personer säger att man kan slå linjer, 
beställa grejer och planera om man får tid över. Vad händer om man inte får tid över? 
De nämnda områdena tillhör arbetsledarens kärnverksamhet, finns det inte tid för 
detta blir produktionen lidande. Vi menar att behovet av egen planeringstid inte kan 
kompromissas. Om arbetsledaren missköter sin planering, kommer han för eller 
senare att förlora initiativen och framförhållningen. I och med att framförhållningens 
betydelse inte kan marginaliseras, menar vi att arbetsledaren behöver vara noggrann 
med att dagligen avsätta tid för planering. 
 
Enligt TPS behöver man eliminera variationer i produktionen för att kunna sätta in 
åtgärder mot icke värdeskapande aktiviteter. För att kunna skapa jämnhet i 
produktionen behöver någon form av planering ske. I detta avseende framstår egen 
planeringstid som en särskild viktig punkt. Arbetsplatsens komplexitet har i 
intervjuerna angetts som ett hinder för effektiv planering. Att planer går i stöpet, torde 
inte vara anledning för att förbise planeringen. 
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4.2.7 Fråga 4 

Frågan som ställdes: ”Nämn tre egenskaper hos en bra arbetsledare.”  
 
Tanken med denna fråga var att söka svar på vilken typ av arbete arbetsledaryrket är. 
Genom att se vilka egenskaper som efterfrågas hos en bra arbetsledare ville vi få reda 
på vad som krävs av arbetsledaren. I tabell 5 nedan är egenskaperna sammanställda i 
tretton kategorier och i nästa kolumn förklaras vad kategorierna innebär. Vi valde att 
ange de ord som vi har sorterat under de olika kategorierna. Sist anges hur många av 
de intervjuade som har nämnt egenskapen. 
 
Eftersom fokus inte har legat på denna fråga, har vi inte heller fördjupat oss in i vad 
de intervjuade faktiskt menar med de egenskaper de har nämnt. Svaren bör därför 
tolkas med försiktighet och i analysen används resultatet från denna fråga mest för att 
söka mönster och tydliga antydningar på inriktning för arbetsledare. 
 
Tabell 5. Egenskaper hos en bra arbetsledare 

Egenskap Ord som sorterats under denna kategori Frekvens 

Social kompetens Social kompetens, glad och positiv, ödmjuk, öppen, 

ärlig, samarbetsförmåga, prestigelös, 

öppenhjärtlig 

40 

Beslutsam Beslutsam, auktoritär, bestämd 22 
Planeringsförmåga Planeringsförmåga, framförhållning 21 
Lyhörd Lyhörd, bra på att lyssna 21 
Kunnig Tekniskt kunnig, kompetent, kunnig på ritningar, 

kunnig 

16 

Organiserad Organiserad, strukturerad, bra på att lägga upp 

sin tid, ordningsam, förmåga att prioritera 

12 

Engagerad Engagerad, drivande, initiativrik 12 
Stresstålig Stresstålig, förmåga att hålla många bollar i luften 10 
Flexibel Flexibel, kreativ 6 
Ledare Ledare, bra på att motivera och engagera, coach 5 
Noggrann Noggrann 4 
Modig Modig 2 
Plikttrogen Plikttrogen 1 

4.2.8 Analys fråga 4 

Frågan som ställdes: ”Nämn tre egenskaper hos en bra arbetsledare.”  
 
Tillverkning är inte endast värdemässig och konkret omvandling utan även en social 
process, dessa måste vara i fas med varandra för att en effektiv process ska kunna 
komma till stånd80. Den enskilt viktigaste egenskapen som nämnts är den sociala 

kompetensen, d.v.s. att man kan hantera och kommunicera med människor. 
Arbetsledaryrket är väldigt socialt och det krävs att man ger utrymme åt andra även 
när man själv har en bestämd åsikt om hur man vill ha det.  

                                                      
80 Sandkull, B & Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
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En egen åsikt och idé om hur man vill göra innebär inte att man ska sluta lyssna eller 
försöka införliva andras önskemål i sin plan. Det kan tyckas stå i kontrast till 
beslutsamhet som också framhålls som en viktig egenskap av de tillfrågade. 
Beslutsamhet i detta avseende handlar om att ha mod att hålla fast vid det som man 
gemensamt har kommit överens om och inte ge nya besked hela tiden. 
 
Ens förmåga att hålla framförhållning och planera noggrant är avgörande för 
säkerställandet av en smidig produktion. Detta är även viktigt för god motivation 
bland yrkesarbetare81. Störningsfri produktion är nyckeln till framgångsrika projekt, 
vilket i sig är meningen med en entreprenörs verksamhet. Är man organiserad som 
arbetsledare är det större chans att man får ordning på sina arbetsuppgifter och 
därmed håller sin planering uppdaterad.  
 
De tillfrågade har även tryckt på vikten av engagemang. Engagerade och intresserade 
arbetsledare ställer aktuella frågor och följdfrågor, de vill lära sig mer än vad som är 
nödvändigt och är genuint intresserade av att göra ett bra jobb.  
 
I övrigt är stresstålighet viktigt. Främst för att kunna hantera situationer som behöver 
lösas snabbt, men där man inte har svaret givet.  
 
Utöver de nämnda egenskaperna angavs flexibilitet, ledaregenskaper, noggrannhet, 
mod och plikttrohet. Dessa skulle man kunna sortera in i de oftare förekommande 
egenskaperna. Vi väljer att skilja på uttrycken för att ge en bredare bild.  
 
Plikttrohet i sig är något som har framkommit i andra sammanhang under 
intervjuerna. Ett antal intervjuade har hävdat att man arbetar som arbetsledare alldeles 
för kort tid. Särskilt om man kommer från högskolan. Man går då miste om viktig 
erfarenhet om hur byggarbetsplatser fungerar. Ett mindre antal intervjuade ansåg det 
vara viktigt för arbetsledare att arbeta länge i rollen. På detta sätt skaffar man sig mer 
kunskap som är till nytta i ens fortsatta yrkesutövande. 

4.2.9 Fråga 5 

Frågan som ställdes: ”Tycker du att det finns fallgropar eller svårigheter för 

arbetsledare? Finns det något som arbetsledare i allmänhet ofta gör, men som skulle 
behöva göras bättre eller annorlunda?”  
 
Här ville vi dels identifiera utmaningar för yrkesutövare men även utläsa vad som är 
viktigt i arbetsledares uppgifter. Precis som tidigare, har vi här valt att samla ihop 
svaren under kategorier. I tabell 6 beskrivs vilka problem, fallgropar och svårigheter 
som nämnts av de intervjuade.  Även här ger vi en förklaring till vad vi menar med de 
olika kategorierna. 

                                                      
81 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
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Tabell 6. Fallgropar/svårigheter för arbetsledare 

Kategori Förklaring 

Dålig framförhållning 
 
 
 

Undermålig planering. Moment och problem som kunnat 

förutses ”dyker upp” utan att AL betänkt dessa. Ofta om 

att material saknas/tar slut, med väntan som påföljd för 

yrkesarbetare. 

Okunnighet Bristande kunskap om de moment arbetsledaren bistår.  

Kommunikation/lyssna 
 
 

Problem i kommunikationen mellan arbetsledare och 

yrkesarbetare. Arbetsledaren är dålig på att lyssna och ta 

till sig det yrkesarbetarna säger. 

Dålig koll 
 

Man har bristfällig uppfattning av läget ute på 

arbetsplatsen, d.v.s. hur arbetsplatsen ser ut och vad som 

ska utföras. 

Ute för lite 
 

Man är ute på arbetsplatsen för lite, sitter istället för 

mycket inne på platskontoret. 

Tidsbrist/prioritering Tiden räcker inte till för att göra det man ska alternativt så 

prioriterar man dåligt.  

Dålig attityd Man har en tråkig/dålig inställning gentemot sina 

medarbetare. 

Utsättning eftersatt 
 

När yrkesarbetarna kommer för att montera sitt material 

saknas utsättningen. De tvingas vänta till dess de vet var 

de ska montera sitt inbyggnadsmaterial. 

För mycket dator Man sitter för mycket framför datorn. 

Dålig struktur Man har otillräcklig struktur i sitt vardagliga arbete 

Uppföljning 
 
 

Man följer inte upp moment som påbörjats. Man förbiser 

att besöka montageplatsen för att kolla hur det går eller 

hur det har gått med momentet.  

Påfrestande Arbetet upplevs som psykologiskt påfrestande, p.g.a. att 

man tvingas ta tuff kritik både från överordnade och 

underordnade. 

Ej saker ur händerna Genomför inte sina arbetsuppgifter eller åtaganden till 100 

%. Saker blir endast halvfärdiga. 

Projektering/ritning Undermålig projektering. Bygghandlingar är sena, saknas 

eller innehåller många fel. 

Lämnar för tidigt Arbetsledare lämnar yrket efter kort tid. Omsättningen på 

arbetsledare bidrar till att kompetensen kontinuerligt 

håller en generell låg nivå.  

Oflexibel/fast i sitt Arbetsledaren är inte lyhörd gentemot sin omgivning utan 

kör sitt eget race utan att ta in synpunkter från andra. 

AB Man gör för lite arbetsberedningar. 

UE-styrning Man blir för mycket arbetsledare för underentreprenörer 

på arbetsplatsen, dessa är upphandlade med egen 

arbetsledning. Detta tar tid från ens egentliga uppgifter. 

Fel ordning Man planerar och driver arbetsmoment i fel ordning, detta 

tvingar till omarbeten. 
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Följande diagram, figur 16 – 18, redovisar hur stor andel av de tillfrågade som nämnt 
svårigheten/fallgropen. Diagrammen innehåller en sammanställning av de 
intervjuades svar, en jämförelse vad olika yrkeskategorier anser samt en jämförelse 
mellan MVB och Skanska. 
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Figur 16. Svårigheter/fallgropar i arbetsledarrollen, sammanställning av alla tillfrågade. 

X-axeln anger nämnda svårigheter/fallgropar och Y-axeln hur stor andel av de 

tillfrågade som angav svårigheten/fallgropen. 
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Figur 17. Svårigheter/fallgropar i arbetsledarrollen, jämförelse av svaren från olika 

yrkesgrupper. X-axeln anger nämnda svårigheter/fallgropar och Y-axeln hur stor andel 

av de tillfrågade som angav svårigheten/fallgropen. YA=yrkesarbetare, AL=arbetsledare 

och PC=platschef 
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Figur 18. Svårigheter/fallgropar i arbetsledarrollen, jämförelse mellan de svarande på 

byggföretagen MVB och Skanska. X-axeln anger nämnda svårigheter/fallgropar och Y-

axeln hur stor andel av de tillfrågade som angav svårigheten/fallgropen. 

4.2.10 Analys fråga 5 

Frågan som ställdes: ”Tycker du att det finns fallgropar eller svårigheter för 
arbetsledare? Finns det något som arbetsledare i allmänhet ofta gör, men som skulle 
behöva göras bättre eller annorlunda?”  
 
Förhoppningen med svaren på denna fråga var att identifiera det som är svårt för 
arbetsledare att klara av samt identifiera de fel som arbetsledare omedvetet gör i 
dagsläget. Vi ville se om det fanns återkommande problem som orsakades av brister i 
arbetsledares yrkesutövning. Lyckligtvis var ingen särskild fallgrop 
överrepresenterad. Det största enskilda problemet var har dålig framförhållning 
(46 % av de tillfrågade nämnde detta). De sju största punkterna redovisas nedan. 
Utifrån de svar vi fick verkar det som att de största bristerna hos arbetsledare innebär 
att de: 

 har dålig framförhållning 
 har bristfällig kunskap om det praktiska utförande av arbetsmomenten 
 kommunicerar dåligt och inte lyssnar på yrkesarbetarna 
 är inte uppdaterade på vad som händer på byggarbetsplatsen 
 går inte ut på arbetsplatsen tillräckligt mycket 
 hamnar i tidsbrist 
 har dålig attityd 

 
Övriga punkter anser vi vara underrepresenterade, och inte värda åtgärder i första 
hand. Vi konstaterar dock att de har dykt upp och att man inte bör förbise dem. Vi har 



En arbetsledares dag 

54 

inte gått på djupet vid undersökningen av denna fråga. Därför kan det inte uteslutas 
att vissa fallgropar, i enskilda projekt, kan utgöra betydande problem.  
 
Under intervjutillfällena upptäckte vi att det finns en inbyggd problematik i denna 
fråga. Det är svårt att veta huruvida de tillfrågade tolkade frågan som att 
problemet/fallgropen de nämner fanns nu, om det har funnits förut, om det 
förekommer generellt eller om det är något som de har hört från annat håll. Vi har inte 
heller gått in för att undersöka hur stor påverkan problemet egentligen gav. Därmed 
sagt att det inte finns någon skala som berättar hur farligt, eller utbrett problemet är.  
 
Frågan kan även ha besvarats utifrån vad som skulle ge negativa konsekvenser om det 
händer. Även om frågan inte direkt var menat att fånga upp sådana företeelser, kan 
det finnas en risk att frågan kan ha uppfattats på detta sätt. 
 
Vid intervjutillfällena har vi strävat efter att klargöra att vi söker efter problem som 
förekommer idag. Även om somliga kan ha missförstått frågan tror vi att de allra 
flesta uppfattade vad vi sökte. Vi tror därför att ett problem som har omnämnts fler 
gånger är mer angeläget att åtgärdas.  

Dålig framförhållning 

De som nämner att arbetsledare har dålig framförhållning menar att väntan på detta 
sätt orsakades av arbetsledaren. I och med att ingen hänsyn har tagits till hur lång 
väntan var, eller på vilket sätt arbetsledaren var inblandad, är det svårt att veta hur 
mycket arbetet hålls tillbaka av arbetsledaren.  
 
Det som däremot är tydligt är att de tillfrågade trycker på planering och att hålla sig 
före produktionen. Det gäller därmed att man som arbetsledare hittar metoder som 
möjliggör att man ständigt är på framkant. Både Skanska och MVB anser planeringen 
vara en central del av arbetsledarens roll. Ur lean-perspektiv krävs det en form av 
kunskap om vad som kommer att hända i framtiden, innan man kan börja jämna ut 
arbetsflödet. Enligt lean-teorin är utjämningen av flödet (se avsnittet om 
produktionsutjämning) något som krävs innan man kan börja standardisera processer 
och ta bort slöserier. 

Bristfällig kunskap om det praktiska utförandet av arbetsmomenten 

De tillfrågade tryckte ofta på att arbetsledarna kunde läsa ritningen och veta hur det 
ska se ut när det är färdigt, men att de inte alltid visste hur vägen dit såg ut. På grund 
av detta händer det att man glömmer att förbereda något skede i monteringen. Bristen 
på kunskap är därmed något som kan göra att man tappar initiativet och 
framförhållningen. Därför är det viktigt för arbetsledare att kontinuerligt införskaffa 
ny kunskap om hur yrkesarbetare går tillväga när de utför det praktiska arbetet. Detta 
är något som vi anser stämma väldigt väl överens med vad Toyota kräver utav sina 
arbetsledare, nämligen att de ska kunna utföra det arbete som de leder.  

Dålig kommunikation och lyhördhet 

Denna punkt tar upp problemet med att arbetsledare inte tar till sig av yrkesarbetarnas 
uppfattning av problemen på arbetsplatsen. De tillfrågade uppmärksammar att 
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arbetsledare inte lyssnar till deras idéer eller på annat sätt inte är angelägen om att 
upprätta en bra kommunikation med yrkesarbetarna.  
 
Fungerande kommunikation är en förutsättning för en bra social miljö på 
arbetsplatsen, (jmf viktiga egenskaper och arbetsuppgifter). Det är därför viktigt att 
man som arbetsledare låter yrkesarbetarna komma med synpunkter och att låta de 
prata ut om vad de uppfattar som problem. Kommunikationen är även viktig för att 
informationsflödet ska fungera, något som krävs för att alla ska hålla sig uppdaterade 
om vad som pågår på arbetsplatsen. 

Är inte uppdaterade på vad som händer på arbetsplatsen 

Byggarbetsplatsens komplexitet och föränderlighet kan vara väldigt svår att hantera. 
Det är därför viktigt att arbetsledaren vet vad som pågår ute på arbetsplatsen.  
 
Har man aktuell och fräsch information om arbetsplatsen blir det lättare för en att 
förutse svårigheter och förebygga problem. Vet man å andra sidan inte vilka moment 
som har kommit igång kan vissa problem bara dyka upp och bita en i ansiktet. 

Går inte ut på arbetsplatsen 

Denna punkt belyser det faktum att arbetsledaren inte uppfattas vara tillgänglig ute i 
produktionen. Yrkesarbetarna kan ofta stöta på problem som kräver beslut vilka de 
själva inte kan, vill eller får ta. I sådana situationer behöver arbetsledaren vara 
tillgänglig för att besvara eller föra frågan vidare till platsledning. Det är däremot en 
omöjlighet att vara tillgänglig i produktionen närhelst ett problem dyker upp. Därtill 
ska man vara försiktig med hur man tolkar denna fråga eftersom det är en stor 
skillnad på hur arbetsledare har svarat gentemot andra yrkesgrupper. Det är få 
arbetsledare som anser att de är ute för lite, medan 50 % av yrkesarbetarna som menar 
att de är det. En aspekt kan vara att arbetsledaren förvisso är ute på bygget, men att 
yrkesarbetarna inte alltid ser dem. Det kan också bero på att arbetsledarna svarar 
utifrån vad de anser vara tillräckligt mycket tid att spendera utanför boden. Med andra 
ord kan yrkesarbetare och arbetsledare vara oeniga om hur mycket tid i produktionen 
som är tillräckligt.  
 
Oavsett vilket, går det inte att frånkomma fördelarna med att se med egna ögon, 
Toyotas genchi genbutsu. Om arbetsledare inte själv bildar sig en uppfattning om 
läget, ett särskilt problem eller hur arbetet framskrider, ökar man risken för att lösa 
problem som inte finns, på ett felaktigt sätt.  

Tidsbrist 

”Det är många måsten på ett bygge” sa en av våra intervjuade. Helst ska allt det 

kritiska ske samtidigt och igår. Orsaken till att man som arbetsledare får en stressig 
vardag kan vara många. Det finns en uppfattning om att det är mycket som ska göras, 
men samtidigt har en del hävdat att erfarna arbetsledare sällan stressar. Många av de 
tillfrågade menar att arbetsledaren får en stressfri vardag under förutsättningen att 
man är strukturerad och organiserad samt håller sig framför produktionen. Med andra 
ord är planering och ett strukturerat arbetssätt viktigt för att undvika stress. 
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Dålig attityd 

Arrogans och en negativ inställning sammanfattar denna punkt. Arbetsledarrollen 
kräver att man är bestämd, men inte att man nonchalerar och kör över sina 
medarbetare. En god social miljö kräver också att man som ledare hjälper 
människorna omkring en att se möjligheterna och det positiva i vardagen.  
 
Detta är främst en fallgrop för nya arbetsledare som kommer från högskola. 
Yrkesarbetare uppfattar dessa som svåra att arbeta med. De uppfattas som 
övermodiga och väldigt kontrollerande. Bristen på erfarenhet gör att de ofta tappar 
initiativ. De tillfrågade som tog upp problematik kring nyutexaminerade ingenjörer i 
produktionen, menade att deras brist på kunskap inte var något problem om de hade 
rätt attityd. Det krävs inte att man vet allt samma dag som man blir anställd. Det som 
däremot krävs är att man har viljan att lära sig och att man är ödmjuk nog att erkänna 
att man inte vet allt.  
 
I Toyotas kultur är en av de största dygderna, en person kan ha, att kunna erkänna ett 
fel eller en brist och föreslå åtgärder för att åtgärda och motverka detta. Vi tror därför 
att en ödmjuk inställning till sitt yrke är något av det viktigaste för arbetsledaren. 

4.2.11 Fråga 6 

Frågan som ställdes: ”Vad skulle du ge för tips till en nybliven arbetsledare?”  
Anmärkning: Denna fråga finns inte med i frågeformulären. Den dök spontant upp i 

den första intervjun och förblev sedan en del av alla kommande intervjuer.  

 
Här eftersökte vi vad som är viktigt att ha med sig in i rollen som arbetsledare. Vi 
ville undersöka vad yrkesverksamma anser som centralt för nya arbetsledare att tänka 
på. Svaren avser vi sedan använda i två syften. Dels i tolkningen av vad som är viktigt 
för arbetsledare, med avseende på arbetssätt och förhållningssätt. Dessutom 
sammanställt som tips i handboken som ska skapas. Tipsen är sammanställda i 
tabell 7 där även antal intervjuade som nämnt tipset anges. Eftersom vår fokus inte 
har legat på denna fråga, har vi inte fördjupat oss i de olika tipsen som angavs, utan 
använde de indirekt vid tolkningen av arbetsledaryrket.  
 
 
Tabell 7. Tips till nyblivna arbetsledare 

Tips Närmare förklaring Frekvens 

Var lyhörd/ lyssna 
på YA 

Ge utrymme till YA att komma med förslag och vädra sina 

tankar. 

23 

Lär dig så mycket 
som möjligt 

Ta varje tillfälle i akt att lära dig nya saker om bygget, montage, 

och annat som ingår i byggprocessen. 

15 

Var ödmjuk Ha inga krav på att få rätt och tillåt mer utrymme åt andra. 12 

Fråga mycket/våga 
fråga 

Visa ett genuint intresse för allt som du inte vet mycket om. Var 

frågvis tills du fått en klar bild av det som du ville veta mer om. 

10 

Ta ansvar/var 
engagerad 

Ta initiativ mot kommande moment och leta efter möjligheter att 

ta ansvar. På detta sätt underlättar du för din överordnade. 

10 

Var kompis med 
YA 

Det finns ingen anledning att utkräva att som arbetsledare bli 

behandlad som chef. Man får betydligt mer igenom om man 

8 
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hamnar på den goda sidan hos yrkesarbetare. 

Var ärlig Allt som göms i snö kommer fram i tö. Ett bra sätt att vinna 

poäng i det långa loppet är att vara ärlig med det man inte vet 

och de fel man gjort. 

8 

Prata med YA/var 
öppen 

Detta för att uppnå ett kompisskap med yrkesarbetare. Det är 

också ett sätt att arbeta för en bättre social miljö på 

arbetsplatsen. 

7 

Arbeta 
praktiskt/led med 
exempel/hjälp till 

Genom att hugga in och hjälpa till med egna händer visar man 

respekt för det arbete som yrkesarbetare lägger ner. När man 

visar respekt för andra blir man respekterad tillbaka. 

6 

Ha framförhållning När man har koll på saker som komma skall sänker man risken 

för att hinder i produktionen ska dyka upp, och ökar chanser att 

få det rätt i första försöket. 

4 

Var positiv Leenden är smittsamma, starta därför en epidemi på 

arbetsplatsen. 

4 

Byt jobb Det finns inga garantier att man kommer få beröm för det man 

har gjort bra. Det finns däremot garantier för att ens misstag 

kommer att uppmärksammas, oftast både från yrkesarbetare och 

även platschef. Är man inte beredd på att ta detta kanske man ska 

tänka sig en annan karriärbana. 

3 

Organisera dig/var 
strukturerad 

Genom att ha struktur i sitt arbete minskar man risken att 

glömma något.  

3 

Se arbetet som 
teamwork 

Ingen människa är en ö. Yrkesarbetare är beroende av att få 

fram rätt förutsättningar för produktion, samtidigt underlättas 

arbetsledarens arbete av en rapporterande yrkeskår.  

3 

Ta det lugnt Stressa inte upp dig. Med ett kallt sinne har man större chans att 

hitta en snabb och effektfull lösning på problem. 

3 

Var kvar i 
yrkesrollen en 
längre tid 

Undvik att avancera för snabbt. Det tar tid innan man som 

arbetsledare smakar mer än man kostar.  

3 

Var noggrann Slarvigt utfört arbete försvårar för nästkommande att ta vid. 

Exempel är utslagning av linjer, där ett noggrant utfört arbete 

ökar chanserna att resten av montaget blir väl utfört. 

3 

Var ute mycket Genom att spendera mycket av sin tid utanför kontoret kan man 

uppfatta problem innan de har uppstått och lära sig hur de 

praktiska momenten går till. Det senare hjälper en att i framtiden 

vara mer förutseende. 

3 

Våga ta beslut Ordet ledare i arbetsledare är väldigt viktigt. När avsteg från 

ritningar behöver göras på plats, behöver yrkesarbetare klara 

besked och riktlinjer. I detta avseende är det viktigt att man kan 

ta ett beslut och hålla sig fast vid det.  

3 

Följ upp moment 
som påbörjats 

Uppföljning bidrar till att man lär sig och att man hinner 

uppfatta felaktigt utförande i tid. 

2 

Ge beröm Även om man som arbetsledare riskerar att inte få mycket av 

detta, gör man sig själv en tjänst när man delar ut det. 

Naturligtvis ska man inte vara för frikostig med beröm, då det 

riskerar att urlaka ordens värde.  

2 
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Notera allt som 
sägs i ett block så 
att det ej glöms 
bort 

Detta är ett praktiskt sätt att behålla struktur på sitt arbete. 2 

Praktisera på 
byggen innan du 
börjar som 
arbetsledare 

Till dem som ämnar bli arbetsledare efter högskolestudier. Man 

har stor nytta av att ha en bild av byggarbetsplatsen innan man 

börjar arbeta på en. Genom att praktisera får man möjlighet att 

skapa sig denna bild. 

2 

Sikta på 
slutresultatet 

Det viktiga är att slutresultatet uppnås i rätt tid och i rätt kvalitet. 

I detta avseende bör man släppa egna krav på vilken väg som ska 

tas för att komma till målet. 

2 

Var ute på plats i 
tid: 07:00 ombytt 
och ute på bygget 

Detta ger tydliga signaler till yrkesarbetarna om att dagen har 

börjat. Det visar också att man är engagerad i arbetet. 

2 

Involvera YA i 
planeringen 

Ett enkelt sätt att skapa engagemang är genom att låta 

medarbetarna delta i planeringsprocessen. 

1 

Låt dig inte styras 
av UE, de har egna 
arbetsledare 

UE är oftast upphandlade för att autonomt verka på 

byggarbetsplatsen.  

1 

Presentera dig 
ordentligt 

Se till att alla på arbetsplatsen vet vem du är. 1 

Ställ ej för höga 
krav på dig själv 

Särskilt som arbetsledare, som kommer direkt från skolan, 

kommer man att begå misstag i början. Inse att du inte har 

fullständig koll och arbeta inom ramen för din kapacitet. 

1 

Stäng av telefonen 
då du har något 
som måste göras 

Telefonen kan vara ett störmoment. Kritiska moment, särskild i 

kombination med tidsbrist, kräver fullständig koncentration och 

ett litet avbrott kan ha negativ påverkan på arbetets kvalitet 

1 

Tro på dig själv Trots att man i början kostar mer än vad man bidrar med, så är 

man inte värdelös. Företaget har valt ut en för de kvaliteter man 

besitter. Lär dig använda och utveckla dem istället för att 

konstant fokusera på det som du inte kan. 

1 

Tänk praktiskt På en byggarbetsplats är produktionen överordnat allt annat. 

Det man skapar bör således vara riktat mot att möjliggöra och 

förenkla produktionen. 

1 

Var kritiskt 
tänkande 

Ta inte andras sanningar för att vara absoluta. Missförstånd 

uppstår lätt. Samtidigt kan människor glömma att ta med viktig 

information när de återger något.  

1 

Ta med alla 
ritningar ut 

Om man har ritningarna ute kan man ta eventuella diskussioner 

på plats. Det blir också lättare att resonera när man har en tänkt 

och en verklig bild sida vid sida. 

1 
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4.2.12 Analys fråga 6 

Frågan som ställdes: ”Vad skulle du ge för tips till en nybliven arbetsledare?”  
Anmärkning: Denna fråga finns inte med i frågeformulären. Den dök spontant upp i 

den första intervjun och förblev sedan en del av alla kommande intervjuer.  

 
En mängd olika tips delgavs oss. Större delen av tipsen handlar om att man ska vara 
öppen och ödmjuk, lära sig genom att fråga och lyssna samt att bli en del av 
lagarbetet på arbetsplatsen. Här sammanställs 7 tips som sammanfattar de vanligaste 
tipsen. 

Tips 1 – Var lyhörd 

Lyssna på dina medarbetare, särskilt på yrkesarbetarna, och ta till dig av deras 
erfarenheter. Yrkesarbetare har ofta erfarenhet av hur olika arbetsmoment ska 
genomföras och vad som behövs för det specifika momentet. Lär av dem! 

Tips 2 – Lär dig så mycket som möjligt 

Ta varje tillfälle i akt att lära dig nya saker om hur ett bygge fungerar. 
Arbetsledaryrket är den bästa skolan för den som vill arbeta inom byggande. Man har 
förmånen att arbeta med stort ansvar nära produktionen samtidigt som man har 
tillfälle att se hur andra delar av byggprocessen fungerar. 

Tips 3 – Var ödmjuk 

Skapa utrymme för andra än dig själv. Försök verkligen att förstå vad olika personer 
menar och ta till dig. Byggproduktion är ett lagarbete. Laget och uppgiften är det 
viktiga, inte att du själv ska bestämma. Arbetsledaren är en mycket viktig kugge i 
laget. Utveckla därför bra relationer till alla, särskilt yrkesarbetarna, och var en 
lagbyggare. 

Tips 4 – Våga fråga 

Var frågvis! Ingen förväntar sig att du kan allt från början. Var genuint intresserad 
och försök förstå vad som händer på din byggarbetsplats. 

Tips 5 – Engagera dig 

Ta initiativ, fånga upp nya ansvar och utvecklas! Alla vill ha en arbetsledare som är 
självmotiverad. 

Tips 6 – Var öppen och ärlig 

Prata om och blotta dina kunskapsluckor och misstag. Som ny är det positivt att vara 
ärlig och säga: ”Skulle ni kunna förklara detta för mig, jag förstår inte.” 

Tips 7 – Arbeta praktiskt 

Genom att ibland hugga in och hjälpa till med egna händer visar man respekt för det 
arbete som yrkesarbetarna lägger ner. När man visar respekt för andra blir man 
respekterad tillbaka. 
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5 SLUTSATSER 

Förhoppningen är att följande slutsatser ska lyfta medvetenheten om en, i våra ögon, 
dubbel problematik kring arbetsledare. Det verkar som att arbetsledare är utelämnade 
till att utföra sitt arbete på eget sätt samtidigt som det saknas en gemensam bild över 
vad de ska göra. Risken finns att arbetsledare på grund av detta arbetar på ett 
bristfälligt sätt med något som de inte ska arbeta med. Under dessa förhållanden 
drabbas resursutnyttjandet för projekten. Upplägget för detta kapitel är följande. Först 
behandlas allmänna slutsatser från studien, därefter standardiserat arbete och slutligen 
rutiner.  

5.1 Allmänna slutsatser 

I detta examensarbete har vi fokuserat på arbetssättet hos arbetsledare på 
byggarbetsplatser. Det verkar som om varje arbetsledare är utelämnad att utföra sitt 
arbete enligt bästa förmåga och kunskap. Förvisso finns den lokala 
projektorganisation som stöd, men det förefaller saknas konkreta råd och 
arbetsmetoder att tillgå. Det verkar heller inte finnas några satsningar inom företagen 
där man försöker ta tillvara på företagets samlade kunskap om arbetsledarnas 
arbetssätt. Detta visar sig i att arbetssättet varierar mycket mellan olika arbetsledare 
och därmed också prestationen dem emellan. Följande citat hämtas från en platschef 
från intervjuerna: ”Vissa får sin dag att räcka till och de får mycket ur händerna 
medan andra aldrig har tid och aldrig kommer till avslut. Och det kan vara ungefär 
samma arbetsbelastning.” Det verkar alltså finnas de som inte hanterar yrket på ett 
tillfredsställande sätt trots att andra hanterar samma arbetsbelastning utan svårigheter.  
 
Vidare är den samlade uppfattningen av arbetsledarrollen otydlig. 
Arbetsbeskrivningarna som vi har tagit del av är också otydliga och bristfälliga i 
jämförelse med resultaten från vår studie. Uppfattningen av vad en arbetsledare ska 
göra varierar också bland dem som arbetar på byggarbetsplatserna, både mellan olika 
yrkesgrupper och mellan olika individer inom samma yrke.  
 
Toyota, som är en processorienterad organisation, menar att rätt process skapar rätt 
resultat. Den rätta processen eftersträvas ständigt i företaget, d.v.s. att göra rätt saker. 
Samma förhållningssätt för arbetsledaryrket uttryckte en träarbetare på Skanska: ”En 

arbetsledare ska inte göra så gott han kan, han ska göra det han ska.” Till stor del är 

det precis detta denna studie har handlat om Vad krävs av arbetsledare? Vilka rutiner 
ska de ha? Detta behandlas längre ner i slutsatserna. 
 
I de nedanstående styckena behandlas slutsatser kring följande: 

- Tidsbrist 
- Framförhållning 
- Närvaro ute på arbetsplatsen 
- Sociala miljön 
- Arbetsledare på olika byggföretag 
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5.1.1 Tidsbrist 

30 % av de intervjuade arbetsledarna nämner att de ofta hamnar i tidsbrist och tvingas 
till omprioriteringar. De menar att yrket till stor del utgörs av att skapa sig en bild 
över det som behöver göras och sedan prioritera det mest brådskande. Precis som 
platschefen uttryckte det, finns det de som hanterar sina arbetsuppgifter bättre än 
andra trots att arbetsbelastningen inte varierar. Denna platschef menade att man 
behövde lära från dem som får sin dag att räcka till genom att fler borde tillämpa 
deras arbetssätt. ”… på något sätt ett arbetssätt, kanske ett dagsschema, på något sätt 
standardiserat: ett sätt att arbeta på.”  
 
Stress och tidsbrist medför risker för kvalitetsbrist i arbetet och kan i ett längre 
perspektiv vara hälsovådligt. Genom att tillämpa ett strukturerat arbetssätt kan man 
förebygga en stor del av den upplevda stressen som arbetsledare. En annan viktig 
komponent som krävs för att undvika stress och tidsbrist är framförhållning.  

5.1.2 Framförhållning 

Arbetsledare måste ha framförhållning. 98 % av de intervjuade nämnde 
framförhållning/planering som ett ansvar för arbetsledare. Samtidigt menade 46 % av 
de intervjuade att arbetsledare brister i framförhållning. Följande citat från en 
platschef beskriver denna brist hos arbetsledare: ”Man lägger inte ner 
planeringsarbete och man tappar moment… Man får inte leva för dagen. Man måste 

se framåt hela tiden. Det är så mycket man tappar. Och tappar man moment så blir det 
dyra brandkårsuttryckningar.” 

5.1.3 Närvaro ute på arbetsplatsen 

TPS framhåller vikten av att själv bilda sig en uppfattning om läget, ett särskilt 
problem eller hur arbetet framskrider på produktionsplatsen. Arbetsledare behöver 
skapa sig denna egna uppfattning för att undvika akuta problem eller planering på 
felaktiga grunder. 33 % av de tillfrågade menar att arbetsledare har dålig koll på 
produktionsplatsen. Denna koll skapas bäst genom närvaro ute på produktionsplatsen. 
4 % av arbetsledarna tycker att de är ute för lite medan hälften av yrkesarbetarna och 
en tredjedel av platscheferna anser att arbetsledare behöver visa sig mer ute på 
byggarbetsplatsen. Närvaron ute på arbetsplatsen är dessutom viktig för den sociala 
miljön på byggarbetsplatsen. 

5.1.4 Sociala miljön 

De intervjuade tryckte återkommande på vikten av att den sociala miljön på 
arbetsplatsen fungerar. Många ansåg att arbetsledaren har ett ansvar att arbeta med 
trivsel på arbetsplatsen. I rollen som länken mellan platsledning och yrkesarbetarna är 
arbetsledaren den som har störst, direkt inverkan på de flesta medarbetares vardag. En 
arbetsprocess är inte endast tillverkning och värdemässig omvandling utan även en 
social process82. Tillverkning, värdemässig omvandling och den sociala processen 
måste fungera tillsammans om man ska kunna skapa en bestående effektiv 
organisation83. 

                                                      
82 Sandkull, B; Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
83 Sandkull, B; Johansson, J (1996), Från Taylor till Toyota 
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5.1.5 Arbetsledare på olika byggföretag 

Arbetsledaryrket skiljer sig inte åt mellan byggföretagen Skanska och MVB. De 
avvikelser som förekommit har snarare varit projektspecifika än företagsspecifika. 

5.1.6 Sammanfattningsvis 

Arbetsledare behöver ha ett arbetssätt som skapar framförhållning. Annars riskerar 
man att hamna i en situation där man ständigt arbetar med de saker som dyker upp 
framför en. Då är man en reaktiv arbetsledare, en arbetsledare som reagerar på vad 
som händer. Arbetsledare bör istället vara proaktiva, de bör ta tag i saker innan de 
händer. Arbetsledare som löser många akuta problem bör ägna mer energi åt att 
identifiera och lösa problemen innan de uppstår. Då kan resursutnyttjandet ökas och 
stressen minskas. Arbetssättet bör dessutom innebära att man har en hög närvaro ute 
på produktionsplatsen.  

5.2 Standardiserat arbete 

Om man ska kunna skapa en arbetsprocess som kontinuerligt kan förbättras krävs det 
att arbetssättet standardiseras. Utan standardisering blir allt förbättringsarbete endast 
en ny variation som ibland tillämpas men mestadels ignoreras84. Man bör därför gå 
mot ett standardiserat arbetssätt i arbetsledaryrket. I arbetssättet kan man även bygga 
in kvalitet och därmed säkerställa att arbetsledare kontinuerligt levererar rätt saker. 
Standarden måste dock kontinuerligt följas upp och utvecklas, dels för att avlägsna 
brister i arbetssättet och dels för att fånga upp nya effektiva arbetsmetoder från de 
yrkesverksamma. Det är viktigt att arbetsledare kan påverka sin situation. 
 
Enligt TPS kan standardiserat arbete tillämpas inom alla yrken85. Följaktligen också 
för arbetsledare på byggarbetsplatser.  
 
Sammantaget uttrycks en försiktig optimism vad gäller möjligheten för arbetsledare 
att arbeta systematiskt varje dag. Inställningen varierar dock starkt bland de 
intervjuade. Flera är direkt avvisande med invändningar mot systematisering såsom: 
”… att arbeta systematiskt det kan man inte, för problemen dyker upp.” och ”Struktur 
är jättebra men på ett bygge, nej det är för komplext.” Många intervjuade uttryckte att 

saker bara dyker upp under arbetsdagen, och att man på grund av detta inte kunde 
arbeta systematiskt. För om man ska arbeta systematiskt måste man dels kunna 
planera, dels ha återkommande rutiner och moment. Om oförutsedda händelser är en 
del av vardagen raseras alla planer och det återkommande arbetet kan inte urskönjas.  
 
I motsats till detta menar andra att det går att arbeta systematiskt varje dag. Följande 
citat är hämtade från några som anser att arbetet kan systematiseras. ”Systematiskt 
måste ju innebära att man utför samma typ av uppgifter varje dag. Men sedan att det 
skiljer sig i detalj det är en annan sak. Men att man följer någon form av plan, det tror 
jag absolut att man kan göra. Det är ju ändå samma typ av uppgifter man utför.” och 

                                                      
84 Imai, M (1988), Kaizen: The key to Japan’s competitive success 
85 Liker, J K. (2004), The Toyota Way – 14 management principles from the world’s greatest 

manufacturer 
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”Man kan visst ha ett sätt att lägga upp sin arbetsdag på. Det är lite olika moment, 
men det är ända samma grejer man gör. Så att det ska man väl kunna. Det blir ju vissa 
rutiner.” 
 
Att systematisering kan ske i olika nivåer är en viktig aspekt. Det kan innebära att 
man gör ett arbetsmoment på exakt samma sätt, på lika lång tid och med exakt samma 
resultat varje gång. Det kan också innebära att man gör samma saker varje dag. 
Systematiken kan också vara att man t.ex. planerar alla moment enligt samma 
mönster. Vad vi konstaterar beträffande arbetsledare är att dessa ska utföra samma typ 
av uppgifter kontinuerligt: planering, beredning och uppföljning av 
byggarbetsplatsens moment. Den nivå av systematisering som vi förespråkar är att 
man som arbetsledare gör dessa saker och att man på ett medvetet sätt fördelar dem 
över dagen. Arbetstiden bör rymma samtliga av arbetsledarens åtaganden och ens 
arbetsrutiner bör innebära att man gör dessa saker. Vad en arbetsledare ska göra 
definieras nedan och hur detta kan genomföras behandlas under rubriken Rutiner för 

arbetsledare. Vidare bör man sträva efter att systematisera vart och ett av sina 
moment, hur detta kan genomföras ingår inte i denna studie.  

5.3 Definition arbetsledare 

”En arbetsledare ska förbereda för att yrkesarbetarna ska kunna göra det de är bra på.” 
(Arbetsledare, MVB) 
 
Nedanstående definition av arbetsledaryrket är ett resultat av denna studie. De 15 
olika elementen som planering, beredning och uppföljning utgörs av, har valts ut och 
förklarats utifrån de kvalitativa intervjuerna som genomförts. Det finns således ingen 
teorisk grund eller någon kvantitativt fastställd empiri som stöder dessa. De är 
skapade utifrån vad flera av de intervjuade sagt att arbetsledare ska göra, hur de bör 
planera samt vår förståelse av yrket. Alla delar har också bekräftats av de arbetschefer 
på MVB som har handlett oss under studien. 
 
Definitionen av arbetsledaryrket är en förutsättning för systematiseringen av 
arbetsledarnas arbetssätt. Att definiera vem som gör vad i ett projektteam är även 
viktigt för att teamet ska kunna samverka och bli högpresterande86. Arbetsledaryrket 
innebär helt enkelt planering, beredning och uppföljning av arbetsmomenten som 
yrkesarbetarna utför på byggarbetsplatsen. Samtliga arbetsuppgifter som nämns i 
intervjuer och arbetsbeskrivningar ryms inom dessa områden. I tabell 7 sammanställs 
nämnda arbetsuppgifter och ansvar för arbetsledare under dessa tre. I figur 19 
beskrivs yrket schematiskt. Samtliga arbetsmoment på byggarbetsplatsen bör 
genomgå dessa steg, från planering till beredning och slutligen till uppföljning, i 
nämnd ordning. Vilka moment som avses beror på byggprojektet. På mindre byggen 
kan en arbetsledare ansvara för samtliga arbetsmoment medan de kan vara fördelade 
mellan fler arbetsledare på större byggen87. Även om arbetsledare arbetar med en stor 
mängd arbetsmoment i sitt yrkesutövande kontinuerligt ska samma typ av uppgifter 
                                                      
86 Bakka, J F; Fivelstadt, E; Lindkvist, L (2006), Organisationsteori – Struktur, Kultur, 

Processer 
87 Arbetsförmedlingen 
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utföras för samtliga av dessa moment. Arbetsledaryrket är alltså inte komplicerat. 
Däremot är det komplext. Komplexiteten i arbetsledaryrket beror på att flera moment 
pågår samtidigt och att de befinner sig i olika faser av cykeln: planering, beredning 
och uppföljning. 
 
 
 

 
Figur 19. Arbetsledaryrket sammanfattat; Planering, Beredning och Uppföljning 

5.3.1 Rullande planering 

Arbetsledaryrket innebär planering, planering och åter planering. 98 % av de 
tillfrågade nämnde planering och att ha framförhållning som en uppgift för 
arbetsledaren. Planering togs dessutom upp i samtliga arbetsbeskrivningar från 
företagen och arbetsförmedlingen. Arbetsledarens planeringsansvar innebär planering 
av de aktiviteter på byggarbetsplatsen som är förlagda de närmsta 2-6 veckorna 
framåt i tiden. Produktionstidplanen, som vanligtvis upprättats av platschefen, bryts 
ner i aktiviteter preciserade i tid och rum. Att i detalj planera de närmsta veckorna 
framåt kallas Rullande tidplanering

88. Istället för att planera hela projektet i detalj 
från början används den rullande tidplanen. Detta minskar osäkerheterna i 
planeringen eftersom man bättre kan överblicka både yttre förhållanden som väder 
och vind samt projektets tillstånd i ett begränsat tidsfönster nära i tiden89. 
 
Arbetsledare planerar utifrån produktionstidplanen, bygghandlingar (ritningar och 
beskrivningar) samt direktiv från platschef. Planeringen ska dessutom ske i samråd 
med arbetsplatsens yrkesarbetare. Yrkesarbetarnas erfarenheter och kompetens bör tas 
tillvara. Erfarenheter från tidigare utförda moment kan användas för att undvika att fel 
upprepas. Arbetsledare ska därför involvera yrkesarbetare och andra kunniga 

                                                      
88 Friblick, F (2009) 
89 Friblick, F (2009) 
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medarbetare i sitt arbete i största möjliga mån. Att involvera yrkesarbetarna i 
planeringen ökar också deras motivation90.  
 
Arbetsledaren ska se till att de arbetsmoment yrkesarbetarna utför är förberedda och 
kan utföras störningsfritt. Inga problem eller oklarheter ska dyka upp i detta skede.  
Problemen ska vara lösta i förväg. Detta kräver att någon har tänkt igenom och 
förberett det som ska göras, vilket är arbetsledarens ansvar. En arbetsledare kallade 
det för för-problemlösning och en platschef uttryckte det såhär: ”Jag tycker att 

arbetsledare och platschefer idag skjuter alldeles för mycket från höften och löser 
problem. Jag ser ofta mina arbetsuppgifter annorlunda. Jag tycker inte att det ska 
lösas mycket problem. Jag tycker att vi ska se till att det inte blir problem.”  
 
Planeringen kan alltså ses som problemförebyggande arbete. Enkelt uttryckt kan man 
säga att arbetsledarens planering innebär att söka svar på frågor. Tillsammans utgör 
svaren planen för hur aktiviteterna på byggarbetsplatsen kan utföras på det mest 
effektiva sättet. Frågor man söker svar på då man planerar en aktivitet redovisas i 
figur 20. 
 

 
Figur 20. Rullande planering 

Vad ska göras? 

Det första man behöver ta reda på är vad som ska göras. Information kring vad som 
ska göras ska finnas i produktionstidplanens aktiviteter, som arbetsledaren bryter ner 
till de arbetsmoment som yrkesarbetarna ska utföra. Information om vilka moment 
som ska utföras kan också komma från andra håll, t.ex. direkt från platschefen, någon 
annan medarbetare eller från arbetsledaren själv.  

                                                      
90 Abdulah, B; Kristoffersson M (2007), Motivationsfaktorer för yrkesarbetare 
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När ska det göras? 

Svaret på denna fråga ska klargöra när momentet ska påbörjas och när det ska vara 
färdigt. Momentet kan dessutom bestå av flera delmoment som ska samordnas i tid. 
Liksom ovanstående fråga är denna fråga lämplig att diskutera med sina medarbetare, 
framförallt med platschefen. 

Vilka ska göra det? 

Vilka eller vem som ska utföra aktiviteten bör klargöras tidigast möjligt. Dels för att 
säkerställa att det finns någon tillgänglig som kan utföra momentet, dels för att man 
ska kunna anpassa planen efter den som ska genomföra den. Valet av vem eller vilka 
som ska utföra momentet sker lämpligen i samråd med både platschef, lagbas och 
övriga medarbetare. Här tittar man på saker som kompetens, lämplighet och 
projektets framskridande i stort.  

Vad behövs? 

Man behöver ta reda på vad som behövs i form av material och hjälpmedel för 
momentet. Se vidare under rubrikerna Material och Hjälpmedel under Beredning. 

Hur ska det göras? 

Här ska man klargöra hur yrkesarbetarna ska gå till väga för att utföra momentet. 
Detta vet yrkesarbetarna troligtvis själva i detalj, de utför arbetsmoment dagligen i sitt 
yrke. Därför handlar det snarare om att grovt klargöra hur man skulle kunna gå 
tillväga. I vilken ände man ska börja, vilka olika yrkesgrupper i övrigt som ska vara 
delaktiga i arbetsmomentet o.s.v. För arbetsledaren är det också viktigt att komma 
fram till hur och när materialet ska komma till inbyggnadsplatsen. Hur ska det lossas 
när det anländer? Ska det lagras på byggarbetsplatsen eller förflyttas direkt till 
inbyggnadsplatsen? Vem ska ta emot materialet och vem ska förflytta det?  

5.3.2 Beredning av arbetsmoment 

Arbetsledaren ska förbereda de arbetsmoment yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen 
ska genomföra så att dessa kan ske störningsfritt. Beredningen delas upp i fem 
element: Material, Hjälpmedel, Arbetsberedning, Utsättning och Konroll.  
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Figur 21. Beredning av arbetsmoment 

Material 

Arbetsledaren ska se till att det inbyggnadsmaterial som krävs för ett arbetsmoment 
finns tillgängligt på byggarbetsplatsen när yrkesarbetarna behöver det. 
Materialansvaret innebär mängdning, beställning och/eller avrop av material. Mindre 
inköp sköter arbetsledaren i regel själv, men när det handlar om större inköp, såsom 
stomsystem, fönster och dörrar, görs inköpet ofta av platschefen eller inköpare. 
Däremot behöver arbetsledaren ofta avropa materialet för leverans då det behövs. 
Oavsett när man gör sina beställningar bör man samla de till ett tillfälle per dag. 
 
Olika material och leverantörer har olika leveranstider. För att materialet ska kunna 
levereras till arbetsplatsen när det behövs krävs det att arbetsledaren beställer 
materialet i god tid. Detta kräver i sin tur framförhållning.  

Hjälpmedel 

Arbetsledaren ska se till att de hjälpmedel som yrkesarbetarna behöver för sina 
moment finns tillgängliga för dem. Hjälpmedel är de verktyg och maskiner samt 
övriga hjälpmedel som krävs för utförandet, såsom liftar, truckar/lastare/kranar, 
ställningar, form, stämp, o.s.v. Arbetsledaren ska alltså säkerställa att allt det som 
krävs för att momentet ska kunna genomföras finns tillgängligt på arbetsplatsen. 
Vilket hjälpmedel som ska beställas bör utväljas i samråd med dem som ska utföra 
momentet. 

Arbetsberedning 

Med arbetsberedning menas ett möte, formellt eller informellt, där kommande 
moment presenteras, diskuteras och planeras. Under en arbetsberedning träffar 
arbetsledaren de yrkesarbetare som ska utföra momentet. Dessa efterfrågar en plan 
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från arbetsledaren för momentet, något att utgå från, vid arbetsberedningen. Utifrån 
arbetsledarens planering samt ritningar och beskrivningar diskuterar man gemensamt 
momentet som ska utföras. Man går igenom när och hur momentet ska utföras, 
säkerhetsfrågor och särskilda krav, vad som behövs (material och hjälpmedel) samt 
samordningen av olika yrkesgrupper under momentet. Därefter beslutar man 
gemensamt hur man ska genomföra det. På det här sättet har arbetsberedningar 
beskrivits för oss i intervjuer och i rapporten Motivationsfaktorer hos yrkesarbetare 
(2007), som förespråkar denna arbetsmetod. Att först skapa konsensus och därefter 
genomföra beslutet förespråkas dessutom av Toyota (princip 13).  
 
Arbetsberedning är ett begrepp som har nämnts som en arbetsuppgift för arbetsledare 
av 53 % av de tillfrågade. Vad man menar med begreppet skiljer sig åt. Somliga 
menar att arbetsberedning är ett formellt möte på platskontoret. Andra använder 
begrepp i ett vidare avseende och menar att varje gång moment presenteras och 
diskuteras, formellt eller informellt, kallas det för arbetsberedning. Vi använder oss 
av den senare definitionen.  

Utsättning 

Arbetsledaren gör utsättningar, d.v.s. markerar var, i plan och i höjd, som det 
planerade elementet ska placeras. På en av arbetsplatserna vi besökt har arbetsledarna 
inte haft någon utsättning. Där hade man utsättare som skötte detta moment. Utsättare 
användes också på andra arbetsplatser för att slå ut linjer som arbetsledaren kunde 
utgå från i sin utsättning, s.k. stomlinjer. Vissa mindre utsättningar sköter 
yrkesarbetarna själva. Oavsett om arbetsledaren utför den eller ej, ska denne tillse att 
utsättningen har utförts. 

Kontroll 

Arbetsledare bör alltid ha koll på hur platsen där momentet ska utföras på ser ut inför 
att yrkesarbetare ska påbörja arbete där. Syftet med kontrollen är att gå ut och skapa 
sig en uppfattning om hur produktionsplatsen ser ut. Behöver något åtgärdas på 
platsen innan momentet kan påbörjas? Är någon eller något i vägen? Stämmer 
ritningarna mot verkligheten? De intervjuade yrkesarbetarna påtalar vikten av att veta 
hur det ser ut ute på bygget. På Toyota är detta centralt, att gå och se med egna ögon 
(genchi genbutsu). 

5.3.3 Kontinuerlig uppföljning 

En del av arbetsledarens yrke är uppföljning av de påbörjade momenten på 
arbetsplatsen. I intervjuerna har det framkommit att denna uppföljning inte alltid 
fungerar bra. Ibland startas moment som sedan inte följs upp eller kontrolleras. 
Uppföljning av påbörjade arbetsmoment är viktiga för att arbetsledaren ska kunna 
förutse och förebygga problem samt för att yrkesarbetarna ska känna att arbetsledaren 
är engagerad och bryr sig. Vikten av att gå ut till produktionsplatsen och se med egna 
ögon betonas av såväl de intervjuade i studien som i TPS produktionsprinciper. 
 
Utöver den praktiska uppföljningen har arbetsledaren i de flesta projekt ett 
administrativt ansvar. Det kan röra sig om faktura- och leveranshantering samt 
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egenkontroller. Trots att dessa kontroller utförs på kontoret, sker uppföljning främst 
genom dagliga rundor på byggarbetsplatser.  
 
Uppföljningen byggs upp av fem grundelement. Dessa, beskrivna i figur 22, är 
Sociala miljön, Problemlösning, Inventering, Praktiska sysslor samt Hålla igång 

produktionen.  

 

 
Figur 22. Kontinuerlig uppföljningen 

Sociala miljön 

De intervjuade tryckte återkommande på vikten av att den sociala miljön på 
arbetsplatsen fungerar. Många ansåg att arbetsledaren har ett ansvar att arbeta med 
trivsel på arbetsplatsen. Allt ansvar för medarbetarnas trivsel kan givetvis inte läggas 
på arbetsledaren, men i rollen som länken mellan platsledning och yrkesarbetarna är 
arbetsledaren den som har störst direkt inverkan på de flesta medarbetares vardag. 
Hur han väljer att delge information och besked verkar ha stor påverkan på 
inställningen bland yrkesarbetarna. 
 
De intervjuade efterfrågar arbetsledare som är positivt inställda till uppgiften, som 
sprider glädje och är lätt att prata med. Positivt inställda personer kan vara av flera 
typer, men i grunden handlar det om att se möjligheter och ha en vilja att lösa 
problem. Arbetsledaren ska vara öppen, ärlig och ödmjuk. Det är viktigt att 
arbetsledaren blir en del av lagarbetet genom daglig dialog med yrkesarbetarna på 
arbetsplatsen. Dialogen är viktig för att motivera, involvera och engagera 
yrkesarbetarna i projektet.  
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Något som värdesätts av flera av de intervjuade yrkesarbetarna är när arbetsledaren 
ger beröm för utfört arbete. Feedback anses vara viktig för att ge bekräftelse till 
yrkesarbetarna samt för att visa engagemang och att man bryr sig. 
 
Hur man ska gå tillväga för att få en fungerande social miljö är en svår fråga att 
besvara. Det har skrivits otaliga böcker om kommunikation människor emellan, 
relationsproblem och annat som faller inom området social miljö. Den här 
undersökningen var inte ämnad att ge besked om hur man får en bra social miljö. 

Problemlösning 

Oförutsedda händelser inträffar ofta på byggarbetsplatser. Arbetsledaren har som 
uppgift att ta emot och lösa problem anknutna till de moment de överser. Dessa typer 
av uttryckningar ska förebyggas i största möjliga mån i planerings- och 
beredningsstadierna. Men byggande kan vara komplext och det är lätt att förbise 
något. Arbetsledaren behöver vara tillgänglig ute på arbetsplatsen i största möjliga 
mån för att yrkesarbetarnas frågor och uppkomna problem ska kunna tas emot och 
lösas. På detta sätt undviker man att yrkesarbetarna behöver avbryta sitt 
arbetsmoment för att söka upp arbetsledaren.  
 
Toyotas produktionsprinciper påtalar vikten av att gå och se med egna ögon för att 
skapa sig en egen uppfattning över situationen. I intervjuerna kom det upp som ett 
problem att arbetsledare generellt är ute för lite. Arbetsledarens närvaro och 
tillgänglighet ute på arbetsplatsen är således central för att uppkomna problem snabbt 
ska kunna identifieras och lösas. 
 
När arbetsledaren går runt och besöker arbetslagen på byggarbetsplatsen bör han eller 
hon ha med sig ett anteckningsblock där allt som ska åtgärdas skrivs ned. 
Anteckningsblocket nämndes i intervjuerna som ett viktigt verktyg. Göromålen som 
skrivs upp i anteckningsblocket betas av efterhand. Listan med göromål i blocket 
hjälper arbetsledaren att få en överblick över vad som ska göras och minskar risken 
för att något glöms bort.  
 
Vid problemlösning är frågeställandet centralt. Arbetsledaren bör söka roten till 
uppkomna problem för att lösa de grundligt och en gång för alla. Hos Toyota söker 
man roten till problemet genom att ställa frågan varför fem gånger. På 
byggarbetsplatserna vi besökt påtalas vikten av att veta vad man talar om, ha klara 
besked om vad som gäller samt att våga fråga sina medarbetare. Metoder för att 
grundligt utreda uppkomna problem bör alltså användas för att skapa en fast grund att 
stå på vid beslutsfattande i samband med problemlösning. 

Inspektion 

Inspektion innefattar allt som har med olika typer av kontroller att göra. 
Arbetsledaren ansvarar för att momenten som utförs görs enligt beskrivningar och 
ritningar. För att säkerställa att produktionsresultaten blir rätt krävs det att 
arbetsledaren kontinuerligt följer upp produktionen, med egna ögon, ute på 
arbetsplatsen. Detta görs för att dubbelkontrollera att ingenting har glömts, snarare än 
för att man misstror yrkesarbetarnas kompetens. Alla gör fel och ju tidigare felen 
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upptäcks desto lättare och billigare blir de att rätta till. Arbetsledaren är således en 
viktig del i byggföretagens kvalitetssystem, ofta genom s.k. egenkontroller. 
Egenkontroller består av ett dokument där arbetsledare eller någon annan med sin 
signatur intygar att moment är utförda enligt beskrivningar och ritningar. 
 
Många av de material som används på byggarbetsplatserna är av typen 
förbrukningsvara. Ibland kan stora kvantiteter förbrukas och för att undvika 
lagerbildning beställer man nya leveranser allt eftersom material förbrukas. 
Beställningarna sker utifrån förbrukning och behov. Exempel på vanliga 
förbrukningsvaror är skruv, reglar och gips. Arbetsledaren ansvarar för att dessa finns 
på plats för inbyggnad och ska beställa material när behovet uppstår. Därför är det 
viktigt för arbetsledaren att veta ungefär hur mycket av materialet som finns 
tillgängligt på plats. Kravet på framförhållning är relativt litet eftersom leveranstiden 
på dessa material är någon eller några dagar. Samtidigt är det den enskilde 
yrkesarbetaren som bäst vet hur mycket av en förbrukningsvara som finns kvar och 
när nytt behöver beställas. Om arbetsledaren söker information om behov och 
tillgänglighet av material, samtidigt som yrkesarbetare självmant rapporterar behov 
och brist, ökas chanserna för att material alltid kommer vara tillgängligt.  
 
Arbetsledaren är platsledningens ögon ute på byggarbetsplatsen. Dennes uppfattning 
om vad som händer på byggarbetsplatsen är viktig för platsledningens helhetssyn på 
projektets framskridande.  
 
Arbetsledarens ska tillse att det är ordning och reda på arbetsplatsen samt att 
arbetsplatsen är säker. Att detta till stor del hamnar på arbetsledaren är naturligt då 
denna dagligen är ute på stora delar av arbetsplatsen. Platschefen har personal- och 
arbetsmiljöansvaret men det är arbetsledarens som är ute där det händer. 
 
Inspektion innebär dessutom fakturahantering och dagboksskrivning. 
Fakturahantering består främst av kontroller av de fakturor som följer de inköp som 
arbetsledaren gör. Dagboksskrivning innebär en inventering av dagen som gått. I ett 
datorprogram sammanfattar arbetsledaren på eftermiddagen dagen som varit. Vilka 
besked gavs? Vilka beslut togs? Vilka var på arbetsplatsen denna dag? Vad utfördes 
och vad utfördes inte? Syftet med dagboken är att man i efterhand ska kunna följa upp 
byggprojektet och vad som hänt.  

Praktiska sysslor 

Ibland kan arbetsledaren behöva arbeta praktiskt med sina händer ute på 
arbetsplatsen. Det kan handla om att flytta saker, städa eller att stödja en 
yrkesarbetare en stund i hans eller hennes sysslor. Arbetsledarrollen finns för att 
stödja produktionen. I egenskap av detta är det naturligt att arbetsledare kavlar upp 
ärmarna och arbetar praktiskt emellanåt. Arbetsledaren är en del av arbetslaget och 
genom att leda i både ord och handling skapar han förtroende. Att pröva på 
yrkesarbetarnas yrke skapar också en djupare förståelse för deras arbete, det arbete 
som arbetsledaren bistår. 
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Hålla igång produktionen 

Arbetsledaren ska vara ute på arbetsplatsen och se till att produktionen flyter på. 
Detta innebär att varje morgon komma ut på arbetsplatsen för att se att arbetet 
kommer igång som man har tänkt. Dessutom ska man tillhandahålla arbetsuppgifter 
och information till yrkesarbetarna och verka för ordning och reda på arbetsplatsen. I 
övrigt gäller det att man fungerar som platschefens förlängda arm genom att utföra 
eller förmedla arbetsuppgifter och strategier från platschefen. 

5.4 Rutiner för arbetsledare 

Arbetsledare kan och bör ha en tanke för varje arbetsdag. Planen för arbetsdagen 
skapas vanligen föregående arbetsdag. Det är viktigt att skapa denna plan eftersom 
man då stakar ut en riktning för arbetet. Planen är nödvändig för att man i efterhand 
ska kunna avgöra om arbetet fortskred bra eller inte. När planer inte följs bör man leta 
efter anledningar till att de inte kunde följas. För att man inte ska behöva uppfinna 
hjulet på nytt var gång man planerar sin nästkommande dag bör man ha en 
återkommande grundstruktur. Denna grundstruktur utgör arbetsledarens 
standardiserade arbetsdag. Följande rutiner bör inrymmas arbetsdagen. 

 Egen planeringstid 
 Morgonrundan 
 Möten 
 Övriga rundor ute på arbetsplatsen 
 Sen eftermiddag inne på platskontoret 

5.4.1 Egen planeringstid 

Den egna planeringstiden är nödvändig för att arbetsledaren ska kunna ha den 
framförhållning som krävs. Man bör ha tid för planering varje dag. En platschef 
nämnde att arbetsledare bör planera minst 1,5 timme per dag. En arbetsledare sa: ”Det 

blir inte mer jobb för att man ligger före i planeringen. Startar man bara några veckor 
före och ser till att hela tiden ligga före så blir det lugnare, det är ändå lika mycket att 
göra.”  

5.4.2 Morgonrundan 

Morgonrundan innebär att man kl. 07:00 går ut på arbetsplatsen, besöker alla 
arbetslag, kollar av närvaro samt eventuellt uppkomna problem. Rundan är viktig för 
arbetsdagen på arbetsplatsen; arbetsmomenten kan komma igång och man minskar 
risken för att några större överraskningar dyker upp under dagen. Morgonrundan ska 
därmed skapa lugn och tid för arbetsledaren att planera eller gå på möten utan att 
produktionen blir stillastående. Risken för att arbetsledaren behöver ge sig ut, för att 
ta emot och lösa frågor eller problem, timmarna efter morgonrundan minimeras. 

5.4.3 Övriga rundor ute på arbetsplatsen 

Rundorna på byggarbetsplatsen, även de utöver morgonens runda, är viktiga för 
byggarbetsplatsen. Arbetsledaren måste hålla sig uppdaterad om vad som händer ute 
på bygget samt vara tillgänglig för yrkesarbetarna ute. Yrkesarbetarna ska aldrig 
behöva lämna sina arbetsmoment för att gå till platskontoret och ställa frågor. Detta 
skapar frustration hos yrkesarbetarna och minskar resursutnyttjandet i projektet. Som 
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platsledningens ögon ute på arbetsplatsen behöver arbetsledaren gå och att se med 
egna ögon, Toyotas genchi genbutsu.  Rundorna är dessutom viktiga för 
arbetsledarens arbete med den sociala miljön på arbetsplatsen. Följande citat 
sammanfattar vikten av rundorna: ”Arbetsledare bör, istället för att sitta mest på 

kontoret, göra sig en förmiddagsrunda och en eftermiddagsrunda ute på arbetsplatsen 
för att se med egna ögon vad som händer. Jag tror de har väldigt stor nytta av det 
själv. På de byggen där det fungerar så behöver man inte så mycket annan 
kommunikation. Framförallt så lär arbetsledaren känna folket bättre och man får en 
helt annan stämning på arbetsplatsen.” (Träarbetare, Skanska) 

5.4.4 Möten 

Exempel på möten är arbetsberedningar, veckoplaneringsmöten, skyddsronder och 
samordningsmöten.  Det är viktigt att arbetsledaren är aktiv och engagerad på dessa 
möten. Både för att ta in viktig information från mötet att förmedla till yrkesarbetarna 
och för att bidra med viktig information till deltagarna angående de moment man 
överser. Mötena har oftast specifika tidpunkter i veckan, varje eller varannan vecka.  

5.4.5 Sen eftermiddag inne på platskontoret 

Här ska man reda ut vad som ska hända nästkommande dag. Morgondagen ska inte 
innehålla några överraskningar och på morgonen ska arbetsledaren kunna delge tydlig 
information och besked angående vad som är planerat för dagen. Vidare kan man 
använda eftermiddagarna till administrativt arbete, såsom fakturahantering, 
dagboksskrivning och materialbeställningar. 

5.5 Framförhållningsrutin 

”Det är inte produktionen som ska väcka arbetsledaren, att här ska det vara en vägg. 

Utan det är arbetsledarens jobb att ha framförhållning.” (Träarbetare, Skanska) 
 
Vikten av att arbetsledare måste ha framförhållning har varit det som tydligast 
framkommit i intervjuerna.  

- 98 % angav att arbetsledare ska ha framförhållning och planera som 
ansvarområde  

- 50 % nämnde att arbetsledare brister i framförhållning 
- Planeringsförmåga efterfrågas som en viktig egenskap hos arbetsledare  
- Fyra personer delgav tipset ”Ha framförhållning” till nyblivna arbetsledare 

Med bakgrund av detta har en framförhållningsrutin för arbetsledare tagits fram. 
Rutinen är ett systematiskt tillvägagångssätt för arbetsledare att ständigt hålla sig före 
produktionen. Angränsande forskning av korttidsplanering för byggarbetsplatser 
finns inom Lean construction i den s.k. Last planner-teorin. Last planner innebär ett 
helhetsgrepp över planeringen där både platsledning och yrkesarbetare ingår. I och 
med att vi endast har fokuserat på arbetsledaren har Last planner inte studerats 
närmare.  
 
Framförhållningsrutinen går ut på att kontinuerligt skaffa kunskap, planera och 
förbereda de aktiviteter som ska utföras. Det är ett verktyg för att ta och behålla 
initiativet i produktionen. Två användningsområden kan urskiljas. I första hand är den 
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tänkt att fungera som ett pedagogiskt verktyg för att lära nya arbetsledare hur man 
skapar och behåller framförhållning. Utöver det kan den användas som ett verktyg för 
arbetsledarens planering. Den är avsedd för arbetsledaren och ska underlätta för 
denne att utföra sina uppgifter med större precision. 
 
Man tänker sig en tidslinje som sträcker sig från idag och sex veckor in i framtiden. 

 
 
Man delar upp denna i tre lika stora (tvåveckors) sektioner och kallar de för 
inventering, planering och beredning. 

 
5.5.1 Inventering 

De moment som sker i perioden 4-6 veckor, utifrån idag sett, ska man inventera. 
Detta betyder att man i första hand behöver ta reda på vilka aktiviteter det rör sig om. 
Enklast löser man det genom att titta på produktionstidplanen. När man har listat alla 
aktiviteter som hamnar i tidsfönstret, behöver man ta reda på vad man vet och vad 
man inte vet om respektive moment. Gör man detta för varje moment, uppfattar man 
snabbt sina kunskapsbrister och kan börja arbeta med att åtgärda dessa.  
 
Att ta reda på vilka moment som sker i denna period kan vara användbart även för 
avstämningar av leveranser. Vissa material har lång leveranstid och kräver därför att 
man är ute i god tid med beställning av dessa. Det är då fördelaktigt att ha uppsikt 
över dessa moment. Oftast är material med lång leveranstid upphandlat och beställt 
innan byggskedet inleds. Det är fördelaktigt att stämma av sådana leveranser i god tid 
eftersom de ofta är kritiska, till exempel stomsystem, fönster, dörrar o.s.v. 

INVENTERING 

IDAG 2v 4v 6v 

BEREDNING PLANERING 

IDAG 6v 
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5.5.2 Planering 

Moment som sker i perioden 2-4 veckor, utifrån idag sett, behöver planeras. De 
punkter som behöver en genomgång är: 

 Hur ska momentet genomföras? 
 När ska det påbörjas? När ska det vara klart? 
 Vem ska genomföra det? 
 Vilka material, maskiner och hjälpmedel behövs? 
 Finns det särskilda krav för detta moment? 

Den första punkten görs för att man som arbetsledare ska skapa sig en bild av hur 
man vill att momentet ska genomföras. De intervjuade yrkesarbetarna har tryckt på 
betydelsen av att man som arbetsledare har en idé om hur man vill att arbetet ska 
utföras.  
 
Det är också viktigt att veta när moment ska påbörjas och när det behöver vara klart. 
Detta är viktigt för att veta hur många personer som behöver arbeta med uppgiften. 
Ofta är start och slut styrda av en produktionstidplan, men man kan tänka sig att vissa 
moment som inte är kritiska behöver flyttas av någon anledning. Då är det viktigt att 
arbetsledaren har en strategi för hur momenten ska passas in för att få tidplanen att 
fungera. 
 
Man behöver även se sig om för vem som ska utföra arbetet. Det kan vara en fråga 
om kompetens, tillgänglighet eller lämplighet. Med andra ord, bör man sträva efter att 
tillsätta personer som har erfarenhet, är tillgängliga och även intresserade. Man kan 
även tänka sig att man utvecklar kompetens genom att man låter en oerfaren person 
arbeta tillsammans med någon som är duktig på ett särskilt moment.  
 
Punkt fyra är själva kärnan. Hur man går tillväga för att ta reda på vad som behövs 
och vilka leveranstider som gäller, är egentligen upp till var och en. Det är däremot 
nödvändigt att man har tillräcklig kunskap om dem. Man behöver kanske inte lägga 
beställningarna redan här, men man sänker risken att något glöms om man vet vad 
som ska beställas innan det behöver göras. Därtill kommer ju det faktum att vissa 
material kan ha längre leveranstid än två veckor. Då blir det särskilt viktigt att ha god 
framförhållning.  
 

INVENTERING 
 Vad ska göras? 
 Vad vet jag? 
 Vad behöver jag 
ta reda på? 

 

IDAG 2v 4v 6v 

BEREDNING PLANERING 
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Slutligen kan arbetsmoment ha särskilda krav. Det kan handla om en säkerhetsaspekt 
som behöver beaktas. Även samverkan och koordinationsbehov med 
underentreprenörer kan beaktas under denna fråga. Man gör det enkelt för sig om man 
snappar upp risker och arbetar aktivt med dem berörda på att undanröja riskerna. 
 

 
5.5.3 Beredning 

Moment som sker inom perioden från idag till och med två veckor fram i tiden ska 
vara planerade och förberedda. Under intervjuerna har det framkommit att 
yrkesarbetarna gärna vill veta vad som ska ske i förväg, för att de ska kunna förbereda 
sig mentalt. Det kan finnas aspekter som är viktiga för yrkesarbetaren som kan ha 
förbisetts. Genom att delge informationen till dem som ska utföra momentet i god tid, 
har man större möjlighet att tillgodose de önskemål och behov som kan finnas. 
Däremot har yrkesarbetarna nämnt att man ogärna tar del av sådant som ligger för 
långt fram i tiden. Vi anser därmed att informationen om vad som sker inom denna 
tvåveckorsperiod är en bra avvägning. Dels blir det inte fokus på moment som inte är 
aktuella ännu, dels har man tid för att få fram de önskade maskiner och hjälpmedel 
som yrkesarbetarna kan komma att be om.  
 
Risker för störningar i produktionen minskas om material beställs innan det tar slut. 
Det är också lämpligt att titta på de leveranser som är inplanerade inom denna period. 
Avrop och dubbelkontroller av leveranser är ett sätt att försäkra sig om att man får 
materialen i rätt tid.  

INVENTERING 
 Vad ska göras? 
 Vad vet jag? 
 Vad behöver jag 
ta reda på? 

 

IDAG 2v 4v 6v 

BEREDNING PLANERING 
 Hur? 
 När? 
 Vem? 
 Vad behövs? 
 Särskilda krav? 
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5.5.4 I praktiken 

Det är viktigt att man sätter detta verktyg i ett sammanhang. På byggarbetsplatsen är 
det alltid produktionstidplanen som styr. Platschefen lägger fram en strategi för hur 
denna ska hållas och vilka övergripande regler som gäller. Han är den som bär 
huvudansvaret och i slutändan tar de viktiga besluten.  
 
Eftersom detta planeringsverktyg är till för arbetsledaren i första hand, är tanken att 
den ska integreras i platschefens strategi och ha sin utgångspunkt i 
produktionstidplanen. Arbetsledarens mål är att skapa förutsättningar och undanröja 
problem för störningsfri produktion. Syftet med detta verktyg är att hjälpa honom 
med det. Den ger däremot ingen garanti utan skapar snarare ett systematiskt 
tillvägagångssätt i arbetsledarens jakt efter sitt mål.  
 
Ju mer visuell man gör sin planering desto snabbare kan man hämta information från 
den. Vi föreslår att man använder en hel vägg för den föreslagna modellen, eftersom 
antalet aktiviteter kan bli betydande. Tanken är att man använder post-it lappar för att 
skriva upp aktiviteterna på och klistra upp de på väggen. Väggen får i sin tur vara 
indelad enligt ovan. Det är fördelaktigt att använda sig av post-it lappar som har 
väldigt bra fästförmåga, super sticky eller motsvarande produkt. Fördelen med post-it 
lappar är att de kan flyttas dit de behövs. Det går även att skriva frågor/punkter som är 
viktiga att lösas för det specifika momentet. Man delar upp informationen och gör den 
lättillgänglig.  
 
När man väl har sorterat upp sin vägg och alla aktiviteter i rätt tidfönster, har man bra 
utgångspunkt för att gå vidare. Allt som tiden framskrider behöver post-it lapparna 
flyttas åt vänster och nya post-it lappar läggas in från höger. Dels kan man på detta 
sätt urskönja flödet i sitt arbete, men ännu viktigare är att varje förflyttning av en 
post-it lapp påminner arbetsledaren om ett moment och eventuella särskilda krav för 
detta moment.  
 
Som ett komplement till framförhållningsrutinen kan man skapa ett fält för påbörjade 

arbetsmoment. Alla påbörjade moment flyttas till detta fält och tas bort när de är 

BEREDNING 
 Delge information. 
 Ta in önskemål och 
idéer. 

 Kontrollera 
leveranser. 

 

INVENTERING 
 Vad ska göras? 
 Vad vet jag? 
 Vad behöver jag 
ta reda på? 

 

IDAG 2v 4v 6v 

PLANERING 
 Hur? 
 När? 
 Vem? 
 Vad behövs? 
 Särskilda krav? 
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avslutade. Medan de är där behandlas de i enlighet med det vi föreslår i avsnittet om 
Uppföljning. 

5.6 Standardiserat arbetsschema 

Vi har inte kunnat hitta ett generellt och exakt arbetsschema för arbetsledare, som kan 
appliceras varje dag i alla projekt. Arbetsledarens vardag är alltför komplex och 
projekten är föränderliga. Som arbetsledare behöver man vara flexibel. Arbetet 
cirkulerar emellertid kring samma typer av uppgifter.  
 
Varje arbetsledare bör reflektera över upplägget på sin dag. Man ska vara noga med 
att inte tappa något viktigt i ens åtagande. Följande schema är ett exempel på hur en 
grundstruktur för arbetsdagen kan se ut. Schemat kan användas som utgångspunkt.  
 
6:30  Ankomst, mailkontroll, revideringar och eventuella besked, lås upp  
 containrar/bodar 
7:00  Morgonrunda: Besök samtliga arbetslag på arbetsplatsen och kolla av  
 eventuellt uppkomna problem 
9:00 FRUKOST 
9:30 Beta av uppsnappade problem från morgonrunda 
 Framförhållningsrutin/utrymme för möten 
 Ny runda med eventuellt uppkomna besked till yrkesarbetare  
12:00 LUNCH 
12:30 Uppföljning och kontroll av arbetsmoment ute på arbetsplatsen 
15:00 Skriva dagbok, se över nästkommande dag, materialbeställningar, ev.  
 arbetsberedningar 
16:00 Låsning och hemfärd 
 
Oavsett hur man väljer att strukturera sin dag bör man alltid vara beredd på att den 
kan omkullkastas av yttre oförutsedda händelser. En platschef nämnde att det kan 
vara en fara att ha en exakt tanke med sin arbetsdag eftersom den troligtvis inte 
kommer att kunna hållas. Han menade på att detta kan skapa onödig stress. 
Flexibilitet bör istället vara ledordet menade han. Vissa dagar har man utsättningar 
hela dagarna, andra dagar måste man kanske mängda hela förmiddagen och en tredje 
dag händer det något, som gör att alla ens ordinarie arbetsuppgifter måste 
bortprioriteras. Andra intervjuade har uttryckt liknande farhågor, om än inte lika 
utvecklat. 
 
Vi tycker att man ska ha en grundstruktur för ens arbetstid men att man ska vara 
beredd på att frångå, omprioritera och vara flexibel. Denna uppfattning uttryckte en 
platschef, som menade att man måste ha en struktur för att få saker gjorda och för att 
själv ha initiativet och inte endast reagera på vad som händer.  
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5.7 Sammanfattning rutiner för arbetsledare 

Tabell 8. Sammanställning rutiner för arbetsledare 

Befintliga rutiner Föreslagna rutiner 

Morgonrunda Framförhållningsrutin 
Övriga rundor  
Egen planeringstid  
Eftermiddag på platskontoret  
Möten  

 
Vi tror att införandet av dessa rutiner kommer att innebära följande. Under 
morgonrundan säkerställs att dagen kommer igång som planerat och att möjliga 
problem för dagen snappas upp. Detta skapar i sin tur utrymme för arbetsledarens 
egen planeringstid. Under denna tid kan framförhållningsrutinen implementeras. 
Denna syftar till att skapa framförhållning i arbetet genom att tydliggöra vad som 
behöver göras. Övriga rundor är viktiga för uppföljningen av arbetsmomenten. 
Genom att se med egna ögon håller man sig uppdaterad över vad som sker på 
arbetsplatsen. Dessa rundor utförs även för att arbetsledaren ska vara tillgänglig ute 
på arbetsplatsen om problem eller frågor uppkommer. På detta sätt behöver 
yrkesarbetarna inte lämna sin montageplats i onödan och man får ett bättre 
resursutnyttjande. På eftermiddagen kan arbetsledaren sköta det administrativa 
arbetet, såsom materialbeställningar, dagbok- och fakturahantering samt planering av 
nästkommande dag. Utöver dessa rutiner tillkommer möten som kan sättas in på 
specifika tidpunkter i veckan. 
 
Ett standardiserat arbetssätt med rutinerna enligt ovan för samtliga arbetsledare skulle 
innebära att man i större utsträckning vet vad man kan förvänta sig av en arbetsledare. 
Införandet av rutinerna, med förbehållet att ibland tvingas till omprioriteringar, skulle 
leda till mindre stress, färre fel och färre störningar i produktionen. Sammantaget 
skulle det innebära en reduktion av icke värdeskapande aktiviteter91 på 
byggarbetsplatsen. 
 

                                                      
91 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2005), Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt 
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6 Diskussion 

Fick vi något svar på studiens fråga? ”Vilka dagliga och veckovisa rutiner för 

arbetsledare skapar goda förutsättningar för genomförande av yrkesarbetarnas 
arbetsmoment på en byggarbetsplats?”  
 
Ett antal rutiner har identifierats, nämligen följande.  

 Dagliga: Morgonrunda och andra rundor på arbetsplatsen, egen planering 
samt eftermiddagen inne på platskontoret.  

 Veckovisa: Möten av olika slag.  
På det sättet har vi i viss mån lyckats svara på vår frågeställning. Vi har däremot inte 
lyckats fastställa rutiner som förmedlar ett heltäckande arbetsschema. Inte heller ett 
arbetssätt som vid utförande per automatik skapar goda förutsättningar för 
genomförandet av yrkesarbetarnas arbetsmoment.  
 
Varför har vi inte lyckats med det? Mycket arbete har lagts ner för att avgränsa vad 
arbetsledaryrket innebär, vilket vi ansåg vara en förutsättning för att kunna identifiera 
ett effektivt arbetssätt. En förklaring är alltså att andra nödvändiga delar har upptagit 
stor del av arbetet. En annan är att det i studien har framkommit att arbetsledaryrket 
är komplext. Det är många delar som arbetsledare behöver koordinera under sin 
arbetstid. Frågan var om det överhuvudtaget är möjlig att ta fram ett heltäckande 
arbetsschema som hanterar denna komplexitet. Tack vare de intervjuade har vi dock 
kunnat urskilja viktiga ingående delar i yrket och tankesätt som kan fungera som en 
utgångspunkt. Utgångspunkt för nyblivna arbetsledare till att förstå yrkesrollen samt 
som utgångspunkt i utvecklandet av ett effektivt arbetssätt. 
 
Vi tycker att beskrivningen av arbetsledaryrket (planering, beredning och 
uppföljning) är det mest anmärkningsvärda vi kommit fram till i studien. Att definiera 
och tydliggöra yrkesrollen på detta, enligt vår uppfattning, enkla och talande sätt kan 
användas på olika sätt. Användare av beskrivningen återfinns på flera håll i 
byggandet:  

 blivande arbetsledare delges förståelse för sin nya roll  
 personalavdelningar får underlag vid rekrytering och personalutveckling 
 chefer och andra befattningar med uppgift att skapa och upprätthålla en 

effektiv och stabil organisation delges förståelse för arbetsledarrollen i 
organisationen   

Vi anser att beskrivningen i denna rapport ger en tydligare bild av vad arbetsledare 
ska göra än de arbetsbeskrivningar som vi har tagit del av.  
 
Det komplexa i arbetsledarens vardag kommer från den ständigt förändrande 
omgivningen. Olika moment går ifrån planering till beredning, respektive beredning 
till uppföljning dagligen. Samtidigt har de en tendens att hoppa tillbaka. Dels kan det 
bero på att de inte var redo att gå vidare, dels kan något oförutsett inträffat. 
Multiplicerar man detta med 10-20 moment i egen regi och lika många utförda av 
underentreprenörer kan det bli för mycket för den bäste bland oss. Arbetsledaren 
måste därtill kunna hantera momenten såväl som ständigt växla dem emellan och allt 
detta oftast under stor tidspress. Tyvärr är arbetsledare lämnade åt sitt öde i 
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hanteringen av denna komplexitet. Med detta arbete hoppas vi ha lagt den första 
stenen i ett långsiktigt arbete mot strukturering av arbetsledarens arbetsdag.  
 
I svaren på intervjufrågan, om arbetsledare kan arbeta systematiskt varje dag, har vi 
märkt att valet av ordet systematiskt har haft stor betydelse. Flera reagerar nästan 
instinktivt negativt på frågan p.g.a. detta ord. Följande sa en platschef: ”Vissa 

försöker ju få oss att bli som bilindustrin. Jag tror inte att vår värld är riktigt sådan.” 
Många nämner bilindustrin och menar att byggbranschen inte kan bli som denna. Man 
verkar vilja framstå som en unik bransch och att systematisering eller struktur inte är 
för byggbranschen. Hos somliga är denna övertygelse starkare än hos andra. 
Samtidigt finns det en allmän uppfattning av att man behöver ha vissa rutiner, att man 
utför samma typ av uppgifter återkommande och att processen på många sätt ser 
likadan ut flera gånger. Dessa två uppfattningar kan komma i samma mening. Här 
följer tre citat där denna skepsis mot systematik blandas med att processen och 
arbetsuppgifterna är repetitiva och att det blir vissa rutiner. De intervjuade verkar vara 
lite splittrade, dels avvisande mot systematisering men samtidigt för rutiner. Vi anser 
detta vara värt någon form av vidare studier. 
 
”Varje bygge man startar är nytt ju. När du bygger en bil, så bygger du en bil och sen 
bygger du 100 000 till. Här bygger vi ett nytt hus. Och när vi har byggt huset och 
äntligen kan huset så ska vi bygga ett nytt hus. Då börjar man om på ny kula igen, 
samma procedur. Så det är på inget sätt man kan ta med sig något.”  
 
”Struktur är jättebra men på ett bygge, nej det är för komplext. Det händer alltid 
någonting och är man så fokuserade på sin strukturerade arbetsdag så bryter du 
samman om det dyker upp något annat. Du måste vara flexibel, måste vara flexibel. 
Det går inte. Okej att du har något i grunden… Visst kan man ha rutiner men det blir 
inte bra på en byggarbetsplats om man tänker att det ska vara som i bilindustrin att det 
är så, så och så.” 
 
”Systematiskt arbete, nej det är nog väldigt svårt… eller ja, det är klart, vissa rutiner 

kan man nog bygga upp. Men att arbeta systematiskt det kan man inte, för problemen 
dyker upp. Men vissa rutiner kan man ha, som man bygger in, det har ju alla 
människor.”  
 
Vår uppfattning om standardiserat arbete för arbetsledare är att detta bör eftersträvas. 
Fördelarna är många. Vi vill särskilt peka på att man möjliggör för en förutsägbar 
produktion, d.v.s. man vet vad man får av en arbetsledare som arbetar enligt det 
definierade arbetssättet. Dessutom kan man använda det standardiserade arbetssättet i 
en utvecklingsprocess. Man bör reflektera över hur man förvaltar sin arbetstid och 
utnyttja erfarenheterna på området för att utvecklas. Effekterna blir störst om det kan 
införas i stor omfattning, t.ex. i hela företaget.  
 
En viktig fråga som kommit upp under studierna, framförallt i intervjuerna är 
kompetensen hos arbetsledare i allmänhet. Flera har sagt att ett problem för 
byggandet är den stora omsättningen av arbetsledare i branschen. Arbetsledare 
rekryteras från yrkesarbetare och från ingenjörshögskolor. Yrkesarbetare vill sällan 
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bli arbetsledare av olika anledningar t.ex. låg lön, mycket övertid, för mycket 
pappersarbete eller pressen både uppifrån och nerifrån. En snickare vi talade med blev 
arbetsledare men gick självmant tillbaka till att jobba som snickare efter en tid. 
Ingenjörer stannar generellt sett inte länge i yrkesrollen. Man vill, snabbast möjligt, 
klättra i organisationen. Utöver detta finns en kompetensbrist bland nyutexaminerade 
ingenjörer. Vi har själva nyligen genomfört en ingenjörsutbildning med inriktning 
mot byggproduktion och anser att vi saknar nödvändig kompetens för att kunna utföra 
arbetsledaryrket på ett tillfredsställande sätt. Framförallt saknas det kunskap kring det 
praktiska utförandet av arbetsmomenten på arbetsplatserna.  
 
Ovanstående verkar göra att omsättningen av arbetsledare är för stor. Med det riskerar 
man att kompetens försvinner utan att den hinner bevaras i organisationen. Detta 
tycker vi borde undersökas närmare. Kan man konstatera att det är ett problem med 
för stor omsättning? Vad kan man i så fall göra för att lösa problemet? Hur kan man 
motivera ens medarbetare till att bli varaktiga i yrkesrollen? Ska man förändra 
belöningssystemet för arbetsledare? Ökar statusen och attraktiviteten för yrkesrollen 
med ökade löner för arbetsledare? 
 
Ett annat fenomen vi har noterat är uppfattningen av arbetsledaryrket. Rapporten med 
31 rekommendationer för byggandet, från Chalmers, säger att man ska skapa likartade 
arbetssätt inom byggandet utan att ta bort känslan av frihet i yrket

92. I vår studie har 
vikten av flexibilitet framhållits av många av de intervjuade. Man verkar inte vilja 
låsa sig vid några arbetsformer som tar bort friheten. En arbetsledare sa: ”Det är nog 
något vi faller på i byggbranschen, att vi ska vara så flexibla. Vi tänker hela tiden att 
vi är så flexibla att vi förbereder ingenting. Tillslut är det, det enda vi håller på med: 
att vara flexibla.” Detta område föreslås för vidare studier. Finns det en sådan 
inställning? Vad innebär den för byggandet? Begränsar den utvecklingen? 
 
Vi har också funderingar på hur implementeringen av systematiskt arbete kan 
utformas. Dels tror vi att det är viktigt att arbetssättet skapas av arbetsledarna själva. 
Toyota anser nämligen detta vara nyckeln till lyckad implementering. Ett sätt att 
uppnå detta på är att arbetsledare inom ett byggföretag träffas i grupper för 
diskussion. Upplägg av arbetsdag och effektiva metoder och hjälpmedel diskuteras. 
Gruppens slutsatser sammanställs, dokumenteras och skickas ut till arbetsledarna som 
deltog i mötet. Vi tror att det är viktigt att arbetssättet skapas av arbetsledarna själva. 
Vi tror att man gärna lär sig av andra hur man kan utföra ett bra arbete. Då blir man 
motiverad till att gå mot mer likartade arbetssätt. Nyckeln är att man själv deltar i 
utvecklingen av arbetssättet. Det standardiserade arbetssättet bör inte komma som 
krav uppifrån, då riskerar man att tappa frihetskänslan i arbetet. 
 

                                                      
92 Josephson, P-E; Saukkoriipi, L (2009), 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i 

byggandet– att minska slöseriet! 
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Slutligen vill vi omtala en för oss tydlig svaghet i denna, vår egna, studie. Svagheten 
ligger i avgränsningen av arbetet. Mängden information som behandlas skapar 
förvisso bredd men fördjupning av de ingående delarna saknas. Detta märks främst i 
våra intervjufrågor, vilket också avspeglas i svaren. Vi har sökt en beskrivning av 
arbetsledarrollen, frågat efter fallgropar, tips, egenskaper, upplägg på arbetsdag, 
systematiskt arbete och kärnan i arbetsledarens verksamhet. Man kan avhandla flera 
av dessa frågor var och en för sig och våra resultat antyder på många intressanta och 
relevanta forskningsområden. Men i vårt arbete skrapar vi bara på ytan på flera av 
dessa. Värdet i arbetet ligger kanske inte i de banbrytande resultaten utan snarare i att 
kunskap har dokumenterats och kan användas som utgångspunkt vid utveckling av ett 
effektivt arbetssätt för arbetsledare. 
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BILAGA 1A 

 

Företag (ifylls av intervjuare): 
Namn: 
Ålder: 
Yrke: 
 
1) Vi skulle vilja börja med en beskrivning av AL-rollen, vad ska en arbetsledare göra? 
Mängdning 
Måtsättning 
Ställningar 
Verktyg 
Material 
Planering 
Löser YA frågor 
Kommunicerar frågor och krav PC – YA 

- Viktigt att han lyssnar på vad man har att säga? 
 
 
2) Tycker du att det finns fallgropar eller svårigheter för arbetsledare? Finns det något som 

arbetsledare i allmänhet ofta gör, men som skulle behöva göras bättre eller annorlunda? 
Glömska => saknas material => väntan 
Felaktiga mätningar 
 
 
 
3) Vilka sysslor är absolut nödvändiga för arbetsledaren? 
Framförhållning med förberedelser inför kommande moment 
 
4) Nämn 3 egenskaper hos en bra arbetsledare. 
Konsensus 
Motivation 
Kostnadsmedveten 
Initiativ mot UE och ritningar 
 
5) Hur tycker du att en arbetsledare ska lägga upp sin arbetsdag? 
Veta dagen innan vad som ska göras imorgon 
Säkerställa att allt börjar rätt på morgonen 
Avsluta med att se till att allt är ordnat för nästa dag 
Rapportera till PC i början och slutet av dagen 
 
6) Kan arbetsledare arbeta systematiskt varje dag, eller måste arbetssättet variera från AL till AL? 
 
7) År i byggbranschen:  
 



BILAGA 1B

 

Företag (ifylls av intervjuare): 
Namn: 
Ålder: 
Yrke: AL 
 
1) Vi skulle vilja börja med en beskrivning av AL-rollen, vad gör en arbetsledare? 
Mängdning 
Måtsättning 
Ställningar 
Verktyg 
Material 
Planering 
Löser YA frågor 
Kommunicerar frågor och krav PC – YA 
 

- Vad är viktigast? (2-3 st.) Varför är det viktigt? 
- Har du några återkommande rutiner (dagliga/veckovisa o.s.v.)? I så fall, vilka? 

 
 
2) Tycker du att det finns fallgropar eller svårigheter för arbetsledare? Finns det något som 

arbetsledare i allmänhet ofta gör, men som skulle behöva göras bättre eller annorlunda? 
Glömska => saknas material => väntan 
Felaktiga mätningar 
 
 
3) Vad skulle du ge för tips till en nybliven arbetsledare? 
 
 
4) Nämn 3 egenskaper hos en bra arbetsledare. 
Konsensus 
Motivation 
Kostnadsmedveten 
Initiativ mot UE och ritningar 
 
5) Kan du berätta om hur du lägger upp din arbetsdag.  
Veta dagen innan vad som ska göras imorgon 
Säkerställa att allt börjar rätt på morgonen 
Avsluta med att se till att allt är ordnat för nästa dag 
Rapportera till PC i början och slutet av dagen 
 

- Är det så du tycker att den ska vara upplagd. 
 
 
6) Kan arbetsledare arbeta systematiskt varje dag, eller måste arbetssättet variera från AL till AL? 
 
 
7) Vad har du för bakgrund? 
 
År i byggbranschen: 



BILAGA 1C 

 

Företag (ifylls av intervjuare): 
Namn: 
Ålder: 
Yrke: PC 
 
8) Vi skulle vilja börja med en beskrivning av AL-rollen, vad ska en arbetsledare göra? 
Mängdning 
Måtsättning 
Ställningar 
Verktyg 
Material 
Planering 
Löser YA frågor 
Kommunicerar frågor och krav PC - YA 
 
9) Tycker du att det finns fallgropar eller svårigheter för arbetsledare? Finns det något som 

arbetsledare i allmänhet ofta gör, men som skulle behöva göras bättre eller annorlunda? 
Glömska => saknas material => väntan 
Felaktiga mätningar 
 
 
10) Nämn 3 egenskaper hos en bra arbetsledare. 
Konsensus 
Motivation 
Kostnadsmedveten 
Initiativ mot UE och ritningar 
 
11) Hur tycker du att en arbetsledare ska lägga upp sin arbetsdag? 
Veta dagen innan vad som ska göras imorgon 
Säkerställa att allt börjar rätt på morgonen 
Avsluta med att se till att allt är ordnat för nästa dag 
Rapportera till PC i början och slutet av dagen 
 
12) Kan arbetsledare arbeta systematiskt varje dag, eller måste arbetssättet variera från AL till AL? 
 
13) Vad har du för bakgrund? 
 
 
År i byggbranschen: 
 



BILAGA 2 

 

Arbetsledaren inom bygg är den ingenjör som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. 

På de större byggena finns fler arbetsledare som ansvarar för var sin del. 

 

Arbetsledaren bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbetet 

med de underentreprenörer, som till exempel sköter om rör- och elinstallationer. 

 

Arbetsledaren har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar 

och för att säkerhetsföreskrifterna följs. 

 

Som platschef har man en eller flera arbetsledare under sig men på små byggen kan 

platschefen och arbetsledaren vara samma person. 

Platschefen har det övergripande ansvaret för personalen och för bygget och ser till 

exempel till att tidplanen håller. Som platschef finns man ute på byggena men har även 

en del kontorsarbete att sköta om. 

 



ARBETSLEDARE – förväntningar och kravprofil 

Som arbetsledare planerar, styr och följer du upp produktionens dagliga aktiviteter. 
Detta innefattar bland annat att göra avrop, hantera material och styra produktionen 
resurseffektivt. Du ger förutsättningar för en god lönsamhet i projektet, genom att 
säkerställa en hög produktivitet, och att slöseri i form av väntan på material, 
maskiner, besked m.m. minimeras.  Att använda de verktyg och arbetssätt som finns 
inom Skanska är viktigt i arbetsledarrollen.  
 
För att nå uppsatta mål, ställs stora krav på dig att kommunicera med och engagera 
medarbetarna i produktionen, såväl egna som UE:s. Du förstår vikten av att arbeta i 
team och ett av dina viktigaste verktyg är att tillsammans med laget arbeta med 
arbetsberedningar.  
 
Du är en viktig förebild och förväntas bidra i säkerhetsarbetet genom att aktivt skapa 
och befästa vår säkerhetskultur som innebär nolltolerans mot arbetsplatsolyckor. Du 
som arbetsledare är den som får arbetsplatsen att präglas av ordning och reda, vilket 
är en förutsättning för både god säkerhet och hög produktivitet. 
 
Som arbetsledare rapporterar du till produktionschefen. Vanligtvis är din tidshorisont 
dagar, veckor och upp till några månader. I bilden illustreras din tidshorisont i relation 
till andra roller i projektet. 
 

 
 
 
     KRAVPROFIL ARBETSLEDARE - grundkrav 
 
 Produktionsstyrning. Har förmåga att styra daglig produktionsverksamhet med 

stöd av tillgängliga arbetssätt och verktyg bl.a. inom:  
o Planering 
o Kvalitet (egenkontroller) 
o Arbetsmiljö & säkerhet 
o Logistik 
o Ekonomi (kostnadseffektivitet) 
o Miljö 

 Ledarskap. Har förmåga att leda och organisera arbetet bl.a. genom att:  
o Leda och motivera medarbetare för att nå gemensamma mål.  
o Skapa engagemang och delaktighet. 
o Kommunicera.  

 Håller medarbetare, såväl egna och UE:s, informerade.  
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 Är rak, tydlig, öppen och ärlig i sin kommunikation. 
 Lyssnar uppmärksamt och aktivt. 
 Är lyhörd för andras åsikter. 
 Har förmågan att tolka andras beteenden och anpassa sin 

kommunikation därefter. 
 Teamspelare: Är aktiv och bidrar konstruktivt till gruppens resultat. Uppmuntrar 

samarbete och använder teamet som problemlösare när så är lämpligt. Ser 
möjligheter i samarbete. 

 Produktionsteknisk kunskap:  

o Teknisk gymnasieutbildning, alternativt KY eller akademisk 
grundutbildning och relevant arbetslivserfarenhet  

o eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet kompletterad med 
interna/externa utbildningar.   

 

Stå upp för Skanskas värderingar 
 

Vi är öppna, ärliga och lyhörda 

Vi ska vara ett öppet företag som lyssnar, tar initiativ och agerar. 
Ett företag som är enkelt att tala med och få kontakt med. 
Vi hjälper varandra 

Vi ska vara ett företag som växer och utvecklas genom samverkan. 
Vi tar ansvar 

Vi ska vara ett företag där vi alla tar ansvar och står för det vi gör. 
Vi utvecklas ständigt 

Vi ska vara ett företag som utvecklas genom ledarskap som får andra att växa. 
Vi är lönsamma 

Vi ska vara ett företag som ser lönsamhet som ett villkor för utveckling. 
Vi är engagerade 

Vi ska vara ett företag som bjuder på det bästa vi har 
– vårt personliga engagemang. 
 

Realisera Skanskas nollvision  

 

0 förlustprojekt 
0 arbetsplatsolyckor 
0 kvalitetsfel 
0 miljöincidenter 
0 etiska oegentligheter 




