
De kulturella utmaningarna inom ledningssystem 
Byggbranschen står inför en utmaning gällande sättet att leda mot effektiva byggprojekt 
med hög kvalitet. Frågan är idag hur vi ska lyckas få fram ett ledarskap som främjar 
framtidens utmaningar och möjligheter inom byggproduktion. 

Vissa byggföretag har valt att implementera ledningssystem för att säkerställa att medarbetare arbetar 
på ett sätt som gynnar den kvalitet och effektivitet som branschen kräver. Dessa system är i många fall 
dyra och kräver stora resurser av företagen som väljer att implementera dem. Frågan är hur företagen 
sedan ska få sina medarbetare att vilja följa dessa ledningssystem istället för att fortsätta i med sina 
gamla inarbetade vanor. 

Uppsidan med ett system som säkerställer kvalitet är att det kan hjälpa företag att vinna upphandlingar 
av tuffa beställare med höga krav. Dessutom är det en möjlighet för företag att effektivisera och förbättra 
sin egna verksamhet för att öka lönsamheten. 

Det aktuella examensarbetet är utfört på Lunds Tekniska Högskola av två studenter på Väg- och 
vattenutbildningen med inriktning mot byggproduktion. Resultaten som studien har framfört visar på 
att många medarbetare saknar ett engagerat ledarskap som främjar användandet av ledningssystem. 
Vidare är det även brist på anledningar till att vilja följa systemet i första hand. Bristen ligger tydligen 
i ett kunskapsgap som är resultatet av en avsaknad av utbildning inom området för medarbetare. 
Dessutom finns det inga incitament som skulle kunna sätta fart på engagemanget. 

Examensarbetet innefattar en litteraturstudie som till stor del består av tidigare utförd forskning inom 
förändringsledning och förbättringsprogram. Vidare studeras litteratur kring ledningssystem och 
internationella standarder. Genom en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag har användningen 
och inställningen till ledningssystem undersökts. Fallstudien genomfördes genom kvalitativa intervjuer, 
observationer samt innehållsanalys där delar av fallföretagets ledningssystem undersöktes. 

En intressant detalj med resultatet är att de stora pensionsavgångarna inom byggbranschen har lett till 
att många unga medarbetare har tillsatts som är motiverade till att lära sig mer om ledningssystem och 
även lära sig nya sätt att arbeta på! 

Utifrån resultatet har en åtgärdsplan för fallföretaget presenterats som ska leda till ökat engagemang för 
att arbeta enligt ledningssystemet. Exempel på åtgärder är att företag ska ha en dag per år avsatt till en 
stor prisutdelning med inspirationsföreläsningar och workshops för hela företagets medarbetare. Temat 
ska kretsa kring användandet av ledningssystemet och ska hylla förebilder och utbilda personal inom 
området. Vidare har rapporten gett en inblick i hur de teoretiska fallgropar som finns dokumenterade 
än idag förekommer i byggbranschen. På detta ges förslag på hur vi, i den akademiska världen vi har 
tillgodo, vidare måste undersöka problematiken med förändringledning hos stora byggföretag. 

	

	

	


