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Tydligare arbetsbeskrivningar och en definition av ”närmaste chef” kommer 

underlätta välmående i byggprojektets produktionsledning samtidigt som det främjar 

god kommunikation och gott samarbete. Minskad arbetsbelastning, förståelse för 

varandra och personlig utveckling är några av de andra vinsterna.  

 

I ett byggprojekt finns flera olika roller som 

arbetar med olika syfte, under olika tider 

och med olika kunskapsområden, alla för 

att få projektet att gå framåt och nå ett 

färdigt resultat. De som arbetar främst 

med syftet att få produktionen att gå 

framåt utan större hinder är 

produktionsledningen, vilken består av 

produktionsledare, produktionschef och 

projektchef. Dessa tre roller ingår i en 

hierarki där en distriktschef ofta sitter 

överst med det formella 

personalansvaret. Hur ledarskapet ser ut 

inom produktionsledningen kan dock 

variera mycket mellan olika projekt och 

det finns ingen egentlig standard för vart 

de anställda ska vända sig med olika 

frågor. Att ledarskapet inte är definierat för 

alla i organisationen kan även påverka 

hur samarbetet och kommunikationen ser 

ut inom organisationen. Det finns många 

svårigheter med att få dessa delar att 

fungera i ett projekt, men också många 

möjligheter. Dynamiken i 

produktionsledningen kan även lätt 

rubbas då det kommer och går många 

människor under projektets gång, varför 

en tydlig ledare som sätter standarden för 

hur kommunikationen ska se ut inom 

organisationen är viktig för att gruppen 

ska vara välfungerande. 

 

Varför ledarskap? 

En ledare har många olika syften och kan 

betyda många olika saker för olika 

människor beroende på bland annat 

religion, värderingar, kön, ålder och 

erfarenhet. Viktigt är att ledaren hittar sitt 

sätt att coacha gruppen, sammansvetsa 

gruppens mål och värderingar och föregå 

med gott exempel. I ett byggprojekt går 

det dessutom inte alltid att planera allting, 

utan dagarna är ofta fyllda av 

överraskningar. Då är det en bra 

egenskap hos ledaren att kunna göra 

något bra av det oväntade. I stressiga 

situationer som ofta uppstår i 

byggprojektet är det dessutom extra 

viktigt med en tydlig ledare och en 

fungerande kommunikation som gör att 

alla får känna sig delaktiga i att lösa 

eventuella problem.  

 

Många gånger under ett projekt finns 

behov av nyanställning. Introduktionen av 

den nyanställda kan vara avgörande för 

att den ska känna sig välkommen, bli en 

del av den befintliga 

organisationsstrukturen och där med välja 

att stanna i organisationen. En bra 

introduktion görs genom god planering 

och genom att inte lova saker som inte går 

att hålla, något som ofta brister på grund 

av att tiden inte räcker till då 

arbetsbelastningen ofta redan är hög.  

 

Feedback och informella samtal 

Studien visar på hur viktigt det är att den 

nya organisationen som skapas vid 

projektstart, produktionsledningen, 

bygger en tillåtande feedbackkultur, att 

det finns tid och rum för småprat och att 

rollerna inom produktionsledningen är i 

behov av tydligare arbetsbeskrivningar. 

Feedback hjälper varje individs personliga 

utveckling samtidigt som det hjälper en 
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grupp att utvecklas i gemensam riktning 

och bygga en stark organisationsstruktur 

och kultur vilket underlättar när människor 

kommer och går under projektets gång.  

 

I ett byggprojekt är det ofta väldigt många 

olika människor inblandade varför 

informationsflödet kan vara 

svåröverskådligt. Det är ibland svårt att 

veta vem som bör ta del av vilken 

information, varför tid och rum för 

informella samtal kan bidra till 

informationsspridandet. Småprat kan lösa 

problemen som inte löses på formella 

möten. God kommunikation och öppna 

samtal bidrar också till att de anställda får 

en större förståelse för varandra och 

varandras arbetsuppgifter genom att de 

ges mer insyn i varandras dagar. Detta 

kommer i sin tur öka gott samarbete inom 

gruppen. 

 

Studien gjordes i form av en fallstudie 

med kvalitativa intervjuer vilka fokuserade 

på roller i produktionsledningens 

upplevelser av deras arbete. 

Problemställningar, intervjufrågor och 

analys bygger alla på påståenden ur den 

medarbetarundersökning som ligger till 

grund för hela studien.

 


