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Att lyckas som platschef i anläggningsbranschen  

Eva Karlsmyr 

 

Bygg- och anläggningsnäringen brottas med lägre produktivitetsutveckling 

än andra industribranscher och utveckling av ledarskapet ses ofta som en 

väg framåt. Kunskap saknas dock om vad effektivt ledarskap i denna 

specifika kontext är. Denna studie avser bidra med sådan kunskap genom att 

i en tematisk analys med kvalitativ ansats studera ledarskap ur effektiva 

platschefers perspektiv i ett svenskt rikstäckande anläggningsföretag. 

Utifrån meningskoncentrering av sju intervjuade platschefers berättelser har 

gemensamma aspekter av ledarskapet identifierats som respondenterna 

upplever avgörande för att lyckas i rollen. Studien har även undersökt hur 

dessa platschefer behöver påverkas av andra för att kunna utöva ett effektivt 

ledarskap. Analysen resulterade i sex aspekter avseende ledarbeteenden och 

tre aspekter avseende påverkan från andra som samtliga respondenter 

nämnde. Dessa nio teman tolkades som avgörande för ett effektivt ledarskap 

i organisationen och ansågs ha relation till tre övergripande teman, intresse 

för människor, kommunikation och relationer. Identifierade teman kunde 

också på ett tydligt sätt knytas till organisationens ledarmodell och till trans-

formativa ledarbeteenden. Studien bidrar därmed med kunskap om effektivt 

ledarskap, med betydelse för organisationens arbete med att rekrytera, 

utveckla och behålla denna kärnkompetens i verksamheten samt förståelse 

för transformativa ledarbeteendens inverkan på ledarskapets effektivitet i 

bygg- och anläggningsbranschen. 

Keywords: Leadership, Transformational leadership, Interpersonal 

relationships, Interpersonal communication, Construction industry 

Inledning 

Uppsatsen studerar ledarskap utifrån platschefens perspektiv i ett svenskt rikstäckande 

anläggningsföretag. Platschefen innehar en nyckelroll i denna dynamiska bransch där 

verksamheten är projektbaserad och kundanpassad. Detta ställer höga krav på flexibilitet 

samtidigt som utvecklingsområdena är många eftersom branschen släpar efter andra industri-

branscher gällande produktivitetsutveckling (Karlsson, 2009). Projektorientering, unika 

produkter och stor geografisk spridning är faktorer som branschen anger som skäl till att man 

har svårare än andra att arbeta med uppföljning och utveckling av verksamheten (Samuelsson, 

2006). Platschefsrollen ses som en avgörande faktor för lönsamheten i projekten, där 

konjunktur- och konkurrenssituation, låga marginaler och hög stress dagligen utmanar 

ledarskapet (Arain, 2007; Hartzell, Leineweber, Magnusson-Hansson, Theorell, & 

Westerlund, 2008; Nguyen, Ogulana, & Xuan Lan, 2004). Ökad flexibilitet i verksamheten 

som nås via underentreprenörer och inhyrda resurser ökar kraven på platschefens ledarskap 

(Druker & White, 1995).  

Samtidigt som stora infrastruktursatsningar görs i Sverige (Tidningarnas Telegrambyrå, 

2010) och anläggningsverksamheten på många håll går för högtryck, brottas företagen i 

branschen med svårigheter att rekrytera och behålla betydelsefull kompetens 
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(Arbetsförmedlingen, 2011). Bristen på platschefskompetens, beroende på hård konkurrens 

och begränsad rekryteringsbas, hämmar företagens möjlighet att utveckla sina verksamheter 

och möta marknadskonkurrensen. De senaste åren har ledarskap och kompetensförsörjning i 

bygg- och anläggningsbranschen varit prioriterade områden utifrån företagens fokusering på 

kostnadseffektiv produktion, där dessa delar ses som centrala ingredienser (Josephson, 

Lindström, & Luvö, 2012). I undersökt organisation har ledarskapet stått högt upp på den 

strategiska agendan vilket resulterat i en företagsgemensam ledarskapsmodell och struktu-

rerade kompetensutvecklingsinsatser (Företagsinternt dokument, 2009; Företagsinternt 

dokument, 2011). Trots detta är forskning om effektivt ledarskap i denna bransch sällsynt, 

även om ledarskapsforskningen i övrigt varit omfattande det senaste halvseklet (Odusami, 

Iyagba, & Omirin, 2003).  

Denna studie försöker genom att lyfta fram och diskutera hur effektiva platschefer inom ett 

anläggningsföretag själva upplever sin roll och hur de påverkas i rollen av andra, sprida ljus 

över vad effektivt ledarskap i organisationen är och hur det överensstämmer med företagets 

strategiska modell och nyare teorier om effektivt ledarskap. Effektiva platschefer antas i 

studien vara platschefer som i sin roll som personalansvariga fått höga subjektiva bedöm-

ningar av sina medarbetare på frågor rörande det egna ledarskapet och den allmänna 

nöjdheten i organisationens medarbetarundersökning och som klarat eller överträffat 

organisationens krav gällande producerat resultat.  

Ledarskapets effektivitet 

Ledarskap är ett mångfasetterat och svårfångat fenomen som trots omfattande forskning inte 

erhållit någon gemensam, övergripande definition. Nyare forskning studerar ledarskap som 

sociala påverkansprocesser som motiverar och driver förändring av individer, grupper och 

organisationer (Söderfjell, 2007). Enligt Barker (1997) kan ledarskap ses som ett beteende hos 

en ledare, men också som reaktioner hos medarbetarna i en ständig samspelsprocess. I hans 

definition är ledarskap en ”ömsesidig relation och påverkansprocess mellan två eller flera 

människor som syftar till att staka ut riktning och skapa meningsfullhet”.  

Söderfjell (2007) anser att moderna ledarskapsforskare är eniga om att ledarskapet har 

betydelse. Tidigare hade man inte funnit stöd för detta och hävdade att ledarskapets 

effektivitet var en myt (Pfeffer, 1977). Ofta mäts ledarskapets effektivitet med hjälp av 

objektiv prestation, som ekonomisk vinst eller producerade enheter, men mjuka subjektiva 

värden som arbetstillfredsställelse eller minskad sjukfrånvaro, är också relevanta (Yukl, 

2012). Yukl beskriver effektivitet som i vilken utsträckning en ledare förmår förbättra en 

arbetsgrupps prestationer och nå uppsatta mål och anser att den kan förklaras utifrån ledaren, 

medarbetaren eller situationen. Även om effekter av ledarskap är svåra att mäta hävdar 

Söderfjell att nyare ledarskapsforskning tämligen enhetligt visar att det transformerande 

ledarskapet ger bäst effekter.  

Transaktionellt och transformerande ledarskap 

Teorierna om transformerande ledarskap växte fram i början på 80-talet och påverkades i 

början starkt av Burns (1978) som ställde transformativt ledarskap emot transaktionellt 

ledarskap. Han beskrev det transformativa som en process där ledare och medarbetare lyfter 

varandra till högre nivåer av moral och motivation genom att människor känner ett högre 

syfte med uppgiften, presterar bättre än förväntat och gör personliga uppoffringar för 

gruppens bästa. Det transaktionella ledarskapet bygger på principen att vi anpassar vårt 



3 

 

beteende efter att uppnå positiva och undvika negativa konsekvenser och den traditionella 

chefen utövar detta genom mandatet att belöna eller bestraffa medarbetarens beteenden.   

De transaktionella och transformerande begreppen har senare kommit att förknippas mer 

med Bass (1985). Bass utgår från Burns teorier men hävdar att de bästa ledarna uppvisar båda 

dessa typer av beteenden, att de samverkar. Bass delar in det transformerande ledarskapet i 

fyra olika kategorier av beteenden; idealiserad påverkan, inspirerande motivation, 

intellektuellt stimulerande och individuell omtanke. Söderfjell (2007) beskriver att idealiserad 

påverkan handlar om att ledaren tar ställning och står upp för sina åsikter, tonar ner sin egen 

roll och lyfter gruppen, är tydlig med sina värderingar och handlar konsekvent utifrån dem. 

Inspirerande motivation beskriver han som ledarens förmåga att motivera andra genom att 

måla upp spännande framtidsvisioner och leda sina medarbetare dit. Intellektuellt stimu-

lerande innebär att ledaren uppmuntrar och skapar utrymme för kontinuerlig utveckling, ser 

förändring som något eftersträvansvärt och uppmanar medarbetare att komma med förslag på 

förbättringar. Individuell omtanke handlar om att synliggöra individer i gruppen, lyssna aktivt, 

uppmärksamma individuella egenskaper och visa intresse för hela människan som därför 

känner sig unik och sedd. 

Nyare teorier utifrån transformerande ledarskap 

I Söderfjells (2007) tolkning handlar effektivt ledarskap om tanken att ord ska vara lika med 

handling, vilket han innefattar i begreppet beteendeintegritet. Beteendeintegriteten utgör 

grunden i fem utmaningar som han anser sammanfattar effektivt ledarskap; att vara en 

förebild för värdegrunden, att skapa gemensamma framtidsvisioner, att utmana och ifråga-

sätta, att frigöra handlingskraft och att uppmuntra och synliggöra.  

Yukl (2012) sammanfattar essensen i effektivt ledarskap i tio ledarskapsfunktioner; att som 

ledare hjälpa till och tolka händelsers betydelse, att skapa enighet kring mål och strategier, att 

bygga engagemang och optimism, att bygga ömsesidigt förtroende och samarbete, att stärka 

den kollektiva identiteten, att organisera och samordna aktiviteter, att uppmuntra och främja 

kollektivt lärande, att skaffa nödvändiga resurser och stöd, att främja människors utveckling 

och självbestämmande och att främja social rättvisa och moral.  

Ekman (2003) har studerat ledarskap i kunskapsintensiva organisationer, där medarbetarna 

arbetar självständigt, i miljöer i ständig förändring. Han pekar på betydelsen av relationer och 

hävdar att människor hanterar osäkerhet genom att småprata i informella samtal och att det är 

genom småpratet som relationer och värderingar skapas. Han finner i sin forskning stöd för att 

ledaren behöver vara tillgänglig i de informella sammanhangen för att genom samtal, i möten, 

förstå hur människor mår, tänker och handlar.  

I sin forskning om dialogens betydelse för lärandet poängterar Wilhelmsson och Döös 

(2005) vikten av att kunna se och förstå varandras perspektiv och därigenom gemensamt 

skapa ny förståelse. Dialog är för dem ett samtal där samtalarna betraktar varandra som 

likvärdiga och är inriktade på att förändra sin förståelse av det man samtalar om. Den 

förutsätter förmågan att kunna både lyssna och tala, men också att ha distans till både det egna 

perspektivet och till andras. Författarna anser att det är angeläget för en ledare att avsiktligt 

avstå från sitt invanda tolkningsföreträde för att kunna bidra till ett gemensamt lärande.  

Nyare forskning om transformerande ledarskap  

Tims, Bakker och Xanthopoulou (2011) har visat att transformativt ledarskap ökar medar-

betares engagemang genom ledarens dagliga påverkan på medarbetarnas optimism. Keegan 

och Den Hartog (2004) har funnit att sambandet mellan transformerande ledarskap, 
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motivation och engagemang är större i linjeorganisationer än i projektbaserade organisationer 

och hävdar att det transformerande ledarskapet har bättre effekter där man har en mer 

kontinuerlig relation med sin chef.  

Få studier har koncentrerat sig på det transformerande ledarskapets förekomst och kvalité i 

byggbranschen (Limsila & Ogulana, 2008). Studier som undersökt och funnit positiva 

samband mellan transformerande ledarbeteenden och arbetsprestation har i huvudsak 

genomförts i Asiens och Mellanösterns växande ekonomier, där byggbranschen är en av de 

mest betydande sektorerna (Limsila & Ogunlana; Tabassi & Bacar, 2011). Ledarskapet anses 

kunna påverka mycket av arbetsprestation och resultat, vilket gör ledarskapsforskningen 

viktigare och viktigare för branschens överlevnad (Tabassi & Bacar). Utifrån kunskaper som 

forskningen bidragit med rekryteras numera chefer oftare utifrån ledarbeteenden än teknisk 

kompetens (Dulaimi, 2005).  

Hartzell et al. (2008) diskuterar svenska platschefers ledarskap utifrån faktorer som är 

främjande för låg stressnivå och god hälsa för platschef och medarbetare, men också för 

produktiviteten i verksamheten. De fann i sin studie att aspekter som påverkade detta var att 

platschefen var ute mer i produktionen, upparbetade en väl fungerande kommunikation med 

medarbetarna, utvecklade sina kunskaper inom produktion, administration och juridik och att 

platschefen av medarbetaren tillskrevs ”pondus” eller ledarförmåga. Sådan ”pondus” bidrar 

enligt författarna till bättre delegering och ger synergieffekter för en effektivare produktions-

process. 

Ledarskap i undersökt organisation 

Ledarskap har de senaste åren varit ett prioriterat och strategiskt angeläget område i 

organisationen som undersökts, utifrån att ett gemensamt synsätt och verktyg för ett effektivt 

ledarskap antagits kunna påverka lönsamheten. Organisationen genomgick 2008 en stor 

förändring och i den processen beslutades om en företagsgemensam ledarskapsmodell, som 

beskriver ledarkompetenser och beteenden som eftersträvas i organisationen. Ledarskaps-

modellen bygger på SHL Leadership Model (Bartram, 2004) som kombinerar transfor-

merande och transaktionella ledarskapsteorier i fyra huvudfunktioner av ledarskapsprocessen; 

utveckling av en vision, gemensamma mål, erhålla stöd och leverera framgång. Utifrån dessa 

ledarskapsfunktioner och underliggande kompetensfaktorer (Kurz & Bartram, 2002) har sju 

ledarskapskompetenser valts ut att representera ledarskap i organisationen: 

1. Leda och följa upp: delegera, motivera andra, utveckla personal, identifiera och 

rekrytera talang. 

2. Arbeta med människor: förstå andra, bygga laganda, lyssna, kommunicera proaktivt. 

3. Stå fast vid principer och värderingar: upprätthålla etik och värderingar; agera med 

integritet, visa socialt och miljömässigt ansvar, använda mångfald. 

4. Skapa relationer och nätverk: skapa gott klimat, skapa och använda nätverk, hantera 

konflikter. 

5. Anpassa och reagera på förändring: anpassa sig, acceptera nya idéer, hantera 

osäkerhet.  

6. Företagsanda och kommersiellt tänkande: övervaka marknad och konkurrens, 

identifiera affärsmöjligheter, uppvisa finansiell medvetenhet, kontrollera kostnader.  

7. Leverera resultat och uppfylla kundförväntningar: fokusera på kundens behov och 

tillfredsställelse, arbeta systematiskt, upprätthålla produktionsnivåer.  

Modellen implementerades 2009 och används som verktyg vid utvecklingssamtal för 

chefer och som underlag vid rekrytering och ersättarplanering av chefer/ledare.  



5 

 

Syfte och frågeställning 

Den här studien syftar till att studera platschefers upplevelser av sin roll i ett svenskt 

rikstäckande anläggningsföretag, för att identifiera faktorer som uppfattas avgörande för ett 

effektivt ledarskap i denna kontext. Befintlig litteratur inom forskningsområdet belyser 

effektivt ledarskap generellt, men i denna bransch är forskningen och kunskapen begränsad. 

Följande frågeställningar undersöks: Vilka aspekter av ledarskapet upplever platschefer är 

avgörande för ett effektivt ledarskap i undersökt organisation? Hur vill och behöver 

platschefer påverkas av andra i sin roll för att kunna utföra ett effektivt ledarskap i undersökt 

organisation? Målet är att synliggöra betydelsefulla aspekter för att lyckas i rollen som 

platschef, belysa dessa aspekter i förhållande till nyare ledarskapsforskning och 

organisationens ledarskapsmodell och därigenom bidra med kunskap om vad som 

kännetecknar effektivt ledarskap i denna kontext. Ökad kännedom om hur effektiva 

platschefer själva uppfattar sitt arbete kan därigenom bidra med nya tankesätt kring 

organisationens rekryterings- och kompetensutvecklingsprocesser, men också till den hittills 

begränsade forskningen kring vad som utmärker effektivt ledarskap i anläggningsbranschen.  

Avgränsning 

Studiens grundantagande är att intervjuade platschefer har lyckats i sin roll i organisationen, 

utifrån uppsatta urvalskriterier, men hänsyn har inte tagits till hur respondenten själv uppfattar 

sin prestation. I studien görs ingen analys avseende köns, ålders eller kulturellt ursprungs 

eventuella inverkan på de aspekter som platscheferna anser avgörande för att lyckas i rollen. 

Studien beskriver platschefernas studiebakgrund och erfarenhet, men i tolkningen av plats-

chefernas berättelser tas ingen hänsyn till att deras kompetenser och erfarenheter är olika. 

Likaså tar studien ingen hänsyn till att platscheferna har ansvar för olika typer av uppdrag 

med olika omfattning, vilket kan antas påverka ledarskapet. Studien har inte heller för avsikt 

att studera hur platscheferna mår i sin roll och hur det påverkar deras tankar om ledarskapet 

utan har koncentrerats till att finna gemensamma ledarskapsaspekter i de intervjuade respon-

denternas berättelser, oberoende av deras individuella och ofta specifika kontext. 

Metod 

Metodmotivering 

Frågeställningens formulering och ambitionen att finna viktiga aspekter för att lyckas i rollen 

som platschef utifrån att komma nära individens tankar om sitt ledarskap och sin plats i 

organisationen, avgjorde valet av en kvalitativ ansats i studien. Metoden ger möjlighet för 

forskare och respondent att tillsammans diskutera, utveckla tankar och därigenom skapa 

förståelse kring ledarskapet och den omgivande kontexten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Semistrukturerade intervjuer, med i förväg bestämda frågor som i stunden tolkas och 

resoneras kring, användes för att ta del av respondentens funderingar kring sin roll som ledare 

i organisationen.  

Deltagare 

Eftersom studien avsåg att undersöka effektiva platschefers uppfattning om vad de gör och 

hur de behöver påverkas för att ”lyckas”, genomfördes urvalet utifrån relevanta mått på 
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effektivt ledarskap i organisationen. Två subjektiva index användes ifrån organisationens 

medarbetarundersökning, tillsammans med den objektivt mätbara variabeln producerat 

resultat (höga värden på NMI-
1
 och LSI-index

2
 samt producerat resultat över eller i nivå med 

organisationens krav
3
). Resultat från organisationens medarbetarundersökning samt 

ekonomiska resultat erhölls via regionens centrala HR- respektive ekonomifunktioner. Yukl 

(2012) menar att användning av flera parametrar förutsätter en subjektiv bedömning av hur 

tungt de enskilda mätmetoderna anses väga. Urvalet resulterade i nio platschefer med höga 

värden på i första hand medarbetar- och ledarindex och i andra hand ett bra producerat 

resultat. Alla nio platscheferna kontaktades med förfrågan om intervju varav sju individuella 

intervjuer genomfördes. Två platschefer tackade nej på grund av tidsbrist.   

De intervjuade platscheferna var alla verksamma inom samma geografiska region, fem 

med huvudsakligt arbetsområde drift och två med anläggningsverksamhet som sitt huvud-

område. Av de sju deltagarna var sex män och en kvinna i åldersspannet 37 till 63 år, 

medelålder 53 år. I organisationen är könsfördelningen 88% män och 12% kvinnor, i 

platschefsrollen är andelen kvinnor betydligt lägre. De intervjuade platscheferna har arbetat i 

rollen mellan 3 och 20 år. Sex av dem har utvecklats till platschefer i organisationen medan en 

har rekryterats utifrån. De flesta har gått flera ledarutbildningar och alla utom en anser att de 

har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Alla har lång erfarenhet från arbetsledning inom 

branschen, de flesta har formell teknisk utbildning och två av platscheferna har börjat som 

yrkesarbetare.   

Material 

Ett missivbrev med information om studien skickades till de nio platscheferna. Det orga-

nisationsinterna dokumentet individuell CV granskades för de platschefer som intervjuades, 

för att få med dimensionen kompetens och erfarenhet i bakgrundsinformationen om 

individerna. En intervjuguide med 12 frågor skapades och användes som en grov mall i 

intervjuerna, med intentionen att respondenten skulle kunna prata fritt och utan för mycket 

styrning, men att alla frågeteman skulle behandlas och diskuteras. Intervjufrågorna 

behandlade tre olika områden, kompetens, beteenden och påverkan, se Tabell 1. 

 
Tabell 1 

Intervjufrågor per kategori 

Kategori Fråga  

Kompetens Avstämning CV  

 Tycker du att du har tillräcklig kompetens för ditt uppdrag? 

Beteenden Vad hos dig gör dig till en bra ledare? 

 Vad är grundpelarna i ditt ledarskap? 

 Hur gör du som ledare för att dina medarbetare ska kunna göra ett så bra jobb som 

möjligt? 

 Vad behöver du från din chef för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt? 

 Vilka faktorer tycker du är avgörande för att du ska kunna vara en bra ledare i 

organisationen? 

 Vad skulle du vilja utveckla i ditt ledarskap? 

Påverkan Hur påverkar dina medarbetare dig i ledarrollen? 

 Hur påverkar ledningen dig i din roll? 

 Upplever du att du får det stöd från organisationen som du behöver? 

 Hur upplever du att externa relationer påverkar sig i rollen som ledare? 

                                                 
1
 Nöjd medarbetarindex, från medarbetarundersökning genomförd i organisationen 2011-11. 

2
 Ledarskapsindex, från medarbetarundersökning genomförd i organisationen 2011-11. 

3
 Interna ekonomiska krav och målnivåer för 2011. 
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Procedur 

Initialt togs personlig kontakt med HR-chef och regionchef i organisationen som godkände 

genomförandet av studien. Urval av platschefer genomfördes, varefter missivbrev skickades 

till dessa via mejl. I missivbrevet presenterades författarens roll och bakgrund samt syftet med 

studien. Dessutom informerades om etiska överväganden, som att deltagandet var frivilligt 

och när som helst under processen kunde avbrytas (Vetenskapsrådet, 1990). Platscheferna 

ombads återkomma med svar angående intresse att delta, samt ge förslag på tid att träffas. 

Dokumentet individuell CV stämdes av och kompletterades för varje individ som tackat ja till 

studien innan intervjutillfället, för att minimera tidsåtgång vid själva samtalet. Intervjuerna 

utfördes på respektive platschefs hemarbetsplats och tog i genomsnitt 60 minuter. Innan 

intervjun påmindes respondenten om de etiska principerna och tillfrågades om tillåtelse att 

spela in samtalet. Dessutom informerades respondenten om att allt material avkodas innan det 

presenteras. Vilka chefer som tillfrågats har inte meddelats någon annan än ansvarig HR-

specialist och regioncontroller, som båda bidragit med information i urvalsarbetet. Alla 

medverkande i studien erbjöds ta del av den färdigskrivna uppsatsen.  

Databearbetning 

Transkribering och analys. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Det 

transkriberade materialet lästes först igenom i sin helhet ett antal gånger för att skapa en 

helhetsförståelse. Sedan kortades varje respondents svar i flera steg under respektive fråga 

enligt Kvale och Brinkmanns (2009) principer för meningskoncentrering. Överflödiga ord och 

upprepningar togs bort, liksom namn, tidsangivelser och kvantitativa benämningar. Konkreta 

begrepp samlades på en högre abstraktionsnivå i gemensamma samlingsbegrepp tills texten 

slutligen koncentrerats till korta meningsenheter under respektive fråga. Utifrån varje fråga 

konstruerades sedan en matris över meningsenheterna och de sju avkodade respondenterna 

med markering om vem sagt vad i sina berättelser.  

Materialet sorterades utifrån gemensamheter hos meningsenheterna inom de tre olika 

kategorierna kompetens, beteende och påverkan. Svaren på frågorna rörande kompetens 

användes för att ge en mer ingående beskrivning av deltagarna i studien men analyserades inte 

ytterligare i förhållande till studiens frågeställningar, utifrån studiens avgränsningar gällande 

platschefernas kompetens och erfarenhet. Avseende kategorierna ledarbeteenden och påver-

kan innebar den avslutande bearbetningen att respondenternas svar kunde tolkas till ett antal 

gemensamma teman som samtliga respondenter nämnt som avgörande för ett lyckat ledarskap 

i organisationen. Under ledarbeteenden urskiljdes sex gemensamma teman vilka var tydlig 

riktning, ömsesidigt förtroende, delaktighet, vardaglig muntlig kommunikation, gott 

gruppklimat och känsla för ekonomi och affärer. Avseende påverkan framträdde tre sådana 

teman, utveckling i relationen med andra, aktiv och öppen kommunikation och tydlig riktning. 

De olika temana överlappade i vissa fall varandra, varför det i flera fall var svårt att tolka in 

de olika meningsenheterna under ett specifikt tema. Författaren pendlade därför mellan delar 

och helhet för att få en djupare förståelse för materialet. Även mellan de olika kategorierna 

beteende och påverkan var det i vissa fall svårt att göra avgränsningar. Till exempel tolkades 

materialet kring platschefens egen chef höra till ledarbeteenden, även om detta i stor grad 

även handlar om påverkan. I ett ytterligare analyssteg tolkades alla dessa nio teman höra 

samman med tre övergripande teman på en högre abstraktionsnivå, intresse för människor, 

kommunikation och relationer.   

Interbedömarreliabilitetstest. Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes på den del av 

materialet som behandlar ledarbeteenden, för att testa tillförlitligheten i kodningen. Testet är 
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ett stickprov som inte gör anspråk på att ge stöd för kodningen i hela materialet. En av de sju 

intervjuerna slumpades fram och en oberoende bedömare läste och analyserade materialet. 

Testet utfördes på den nivå av kodningen där varje fråga koncentrerats ned till cirka tio teman 

per fråga. Bedömaren gavs instruktioner att avgöra vilka av temana, för sammanlagt sex 

frågor, som förekommer i den aktuella berättelsen. I 89% av fallen överensstämde författarens 

och den oberoende bedömarens kodningar av det aktuella intervjumaterialet. Efter att den 

oberoende bedömaren läst igenom och kodat materialet enskilt, har författaren och den 

oberoende bedömaren diskuterat sina respektive kodningar för att säkra var i texten man 

funnit respektive teman.  

Resultat 

Ledarbeteenden 

Efter meningskoncentrering av respondenternas svar gällande frågorna om ledarbeteenden, 

kunde sex teman identifieras som alla platscheferna nämnt som avgörande för ett effektivt 

ledarskap: (1) en tydlig riktning, (2) ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och medarbetare, 

(3) att alla är delaktiga i verksamheten, (4) ett gott gruppklimat, (5) regelbunden vardaglig 

muntlig kommunikation och (6) en känsla för ekonomi och affärer. Dessa teman som inte är 

inbördes rangordnade kunde sedan knytas till tre övergripande teman, intresse för människor, 

kommunikation och relationer. Under respektive rubrik nedan redovisas vad som kate-

goriserats under respektive tema (Tabell 2). 

Tabell 2 

Teman kring ledarbeteenden som samtliga chefer nämnt  

  Beskrivning Teman Övergripande teman 

Mål och direktiv, planering och 

uppföljning, agera föredöme  

och planera kompetens. 

1. Tydlig riktning  

 

Delegera ansvar, förmedla tillit  

och trygghet. Ge och få uppifrån 

och nedifrån. 

 

2. Ömsedigt förtroende 

 

 

Förhållandet mellan chef och 

medarbetare. Ledarskap och 

medarbetarskap.  

 

3. Delaktighet 

       

 

Intresse för människor 

Kommunikation 

Relationer 

 

Dagligt småprat med alla, skapa 

relationer, feedback. 

 

4. Vardaglig muntlig  

kommunikation 

 

 

Förhållandet mellan medarbetarna  

i gruppen. Lösa tillsammans,  

lära av varandra. 

 

5. Gott gruppklimat 

 

 

Resultatinriktning och 

kundrelationer. 

 

6. Känsla för ekonomi  

och affärer 

 

 

Tydlig riktning. Tydlig riktning består av fyra olika delar (se beskrivning i Tabell 2) och 

handlar för det första om att ge medarbetaren tydliga mål och förståelse för verksamheten och 

för det krävs att platschefen tagit till sig och förstått organisationens affärsmål och direktiv. 
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Här beskriver platscheferna betydelsen av tydlig kommunikation och styrning uppifrån, men 

också hur viktigt det är att förmedla information och förväntningar nedåt i organisationen på 

ett tydligt sätt, så att alla är med på vad som ska göras och varför. En platschef säger: ”… på 

större arbetsplatser så ser alla bara sin del av kartan, att få alla att fatta att det kanske är 

något annat som ligger bakom och styr…”. Respondenterna tar också upp vikten av tydlig 

kommunikation med chefer och ledning högre upp i organisationen. Att se framåt och tänka 

nytt både som chef på den egna arbetsplatsen men också upplevelsen av det som en 

genomgående tanke i organisationen är också en del i detta.  

På den operativa nivån har daglig planering och uppföljning av verksamheten, tolkats in 

som en andra del under detta tema. I intervjuerna talas om betydelsen av förberedelse och 

platschefens avgörande roll i detta. Det är enligt platschefernas utsago viktigt att vara med ute 

på plats, främst när ett nytt projekt dras igång, och flera av respondenterna vittnar om att 

brister här förorsakat dålig lönsamhet. ”Vissa jobb… har gått sämre för att jag inte har haft 

tid att vara med och ha koll… man måste ut och hålla koll på plats vad det är som gör att det 

inte funkar och ändra efter hand…”, berättar en platschef. Detta tema angränsar till temat 

vardaglig muntlig kommunikation som också behandlar närvaro i den dagliga verksamheten.   

I en tredje del av temat tydlig riktning har planering för kompetens tolkats in. Platscheferna 

talar om betydelsen av att ha rätt medarbetare, på rätt plats och om att utveckla, stötta och ge 

medarbetare möjlighet att växa. En av respondenterna säger: ”… alla har ju dolda talanger 

och de växer om de får chansen… när personen ser att det här kan jag… då går det inte att 

stoppa den personen”. Det handlar om att både operativt och strategiskt ge medarbetaren 

verktyg för att kunna utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. 

Tydlig riktning innebär även att i ledarskapet vara konsekvent, rättvis, agera föredöme och 

vara tydlig med förväntningar på sina medarbetare, vilket är den fjärde delen av detta tema. 

En platschef uttrycker: ”… rättvis framför allt… så långt det går gäller det att behandla alla 

lika… alla är lika mycket värda”. Detta innefattas också i platschefernas önskemål om sina 

chefer i nästa led. I en tolkning av tydlig riktning på en högre abstraktionsnivå konstateras att 

nöjda medarbetare som mår bra ger ett bra resultat.  

Ömsesidigt förtroende. Ömsesidigt förtroende handlar i platschefernas berättelser om att 

våga delegera ansvar och att förmedla tillit. Respondenterna berättar att de uppmuntrar 

medarbetare att ta egna beslut och får dem att känna att de blir litade på. Detta tvåvägs-

förtroende innebär också att platschefen måste känna att medarbetaren tar ansvar och gör det 

som man kommit överens om. Som ett exempel på detta uttrycker en av respondenterna:”… 

man måste ge ett förtroende… vill de ha hjälp, så ska de få hjälp. Annars får de lösa 

situationen själva, men blir det förändringar under tiden måste de informera mig. Ett 

ömsesidigt förtroende och kontakt, det är väldigt viktigt”.  

Ömsesidigt förtroende innebär även att förmedla trygghet och att alltid stå bakom 

medarbetarna även när det har blivit fel. En platschef berättar: ”… jag låter dem ta egna 

beslut och blir det fel så blir det... jag står bakom dem och vi reder upp det sen… Det viktiga 

är att jobbet inte stannar av”. Ömsesidigt förtroende ses också som avgörande i förhållandet 

till sin egen chef, där respondenterna förväntar sig att bli litade på och att få agera med relativt 

fria tyglar. Att känna att den egna chefen har förståelse för verksamheten och platschefsrollen, 

ses som en betydelsefull del i detta. På motsvarande sätt ser de platschefer som har egen 

erfarenhet av sina medarbetares arbetsuppgifter det som betydande för det ömsesidiga 

förtroendet. En platschef menar att ”… fördel som jag har gentemot gubbarna är att man har 

gått den långa vägen själv… av att jag snackar samma språk som de…”.  

Delaktighet. Delaktighet har tolkats handla om förhållandet mellan chef och medarbetare 

och visar på betydelsen av att som chef lyssna in sina medarbetare och att vara transparent 

gällande det som händer i verksamheten. En platschef berättar: ”… det är väldigt sällan vi 
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avhandlar saker… som man inte vill att gubbarna ska höra. Om de snappar upp… så gör det 

inget… surrar man för alla så kan det ju finnas nån som hör som har idéer…”. 

Delaktighet handlar utifrån platschefernas perspektiv om att lyssna och släppa in, att 

utnyttja mångfalden i gruppen och få alla med sig. Det handlar om att inte bara lyssna på dem 

som hörs mest utan också på dem som inte säger något, för att få mer input men också för att 

bekräfta alla i gruppen. En platschef säger:”… man lär sig se på folk, alla är ju inte lika… det 

är nästan en fördel om man inte är det… sen gäller det ju att låta alla komma till tals och få 

fram alla åsikter...”. Medarbetarskap - medarbetarens eget ansvar i verksamheten - nämner 

inte platscheferna som begrepp, men vikten av medarbetarens bidrag till att delaktighet skapas 

framkommer i berättelserna. Från medarbetarens perspektiv handlar delaktighet om att aktivt 

bidra och visa intresse i frågor som rör utveckling av sig själv, arbetsplatsen och verksam-

heten.  

Vardaglig muntlig kommunikation. Angående kommunikation anser alla platschefer i 

studien att det är den vardagliga muntliga kommunikationen som är viktigast för att lära 

känna sina medarbetare och bygga relationer. De flesta respondenterna ser utvecklings-

samtalet som ett bra komplement, men uttrycker att medarbetarna ofta ser dessa samtal som 

påtvingade och onödiga. En platschef uttrycker som exempel på detta: ”Medarbetarna ser inte 

dessa som en möjlighet till utveckling, de tycker ofta att det är pådyvlat och rycker på 

axlarna… får ut mer av spontana samtal…”. Planerade och spontana samverkans- och 

informationsmöten är vanliga inslag i verksamheten, men det är den fysiska närvaron och 

samtalen med alla i vardagen som respondenterna anser avgörande för möjligheten att nå 

verksamhetens mål. Att i kommunikationen med medarbetarna vara vardaglig och enkel och 

därigenom skapa en familjär atmosfär är centralt enligt platscheferna. En av respondenterna 

beskriver: ”… vi träffas ju varje morron och fikar allihop och pratar om dagen… man kan ju 

ha en information… och sen kan man skoja om nånting… det är det här vardagliga umgänget 

…”. Att dagligen prata med sina medarbetare, både de som jobbar nära och de som finns på 

distans, medför den närvaro och tillgänglighet i projekten som behövs för att kunna vara med 

och parera för problem som dyker upp. Regelbunden positiv feedback och att ta upp negativa 

aspekter på en gång är också betydelsefullt. En av platscheferna anser att ”… när de presterar 

så får jag bra resultat… och det ska de få höra…”.  

Temat vardaglig muntlig kommunikation innehåller också respondenternas önskemål om 

en okonstlad relation med sin chef, feedback på sin egen arbetsinsats och att chefen finns 

tillgänglig vid behov. Avseende högre chefer önskas spontan närvaro ute i verksamheten, 

vilket en platschef uttrycker så här: ”Spontan närvaro kunde det vara mer av, även till 

killarna. Jag måste ju nästan ta fram en bild… för att visa vem som är deras chef idag (högre 

upp)... det kunde vara tydligare… ”.  Under detta tema tas också tid för ledarskap upp som en 

central del, där platscheferna beskriver svårigheten i att ta sig tiden att vara närvarande, något 

som också kan tolkas blir svårare och svårare ju högre upp i organisationen man arbetar som 

chef.  

Gott gruppklimat. Gott gruppklimat är tolkat som relationen mellan medarbetarna i 

gruppen mer än förhållandet mellan medarbetare och chef. Här understryker platscheferna 

betydelsen av att gruppen fungerar, att man trivs och att det finns en positiv energi i gruppen. 

Platschefen har en avgörande roll i att ge förutsättningar för relationsbyggande, en känsla av 

att alla är värdefulla och att lösa problem tillsammans, men alla i gruppen är med och skapar 

det viktiga gruppklimatet. En respondent hävdar att: ”… gruppen är så himla mycket viktigare 

än ledaren… det är väldigt mycket kraft i en grupp som pratar väl om varann både utåt och 

direkt till varann… Det är absolut det viktigaste för att få en grupp att funka”. 
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Känsla för ekonomi och affärer. Alla intervjuade platschefer tar upp ekonomi och att tjäna 

pengar som avgörande för att lyckas. De upplever att det är på de hårda siffrorna de mäts, 

varför detta i deras ögon är väsentligt för hur deras prestation tolkas högre upp i 

organisationen. Att vara en person som sporras av att tjäna pengar och att ha en känsla för 

kundrelationer anser respondenterna är betydelsefullt. En platschef uttrycker denna känsla: 

”… vara med hela tiden och ha lite känsla för var man kan ta betalt, vissa saker får lov att gå 

dåligt, men vissa kan du ta bra betalt för så du vet att du får ihop det…”. Flera av 

platscheferna beskriver sig själva som intresserade av siffrorna i sig, men inte alla. En 

generell tolkning är att de intervjuade platscheferna drivs av att tjäna pengar men också av att 

jobba med människor och i slutänden är det de mänskliga relationerna som prioriteras högst. I 

en av intervjuerna beskrivs detta så här: ”Jag vill ju ha ut så mycket som möjligt av de där 

siffrorna, det vill jag. Men det är ju inte dödsviktigt… mot en människa… Inte för att det ska 

fungera, lite så ser jag det…”.  

Påverkan 

Fyra frågor i intervjuerna behandlade hur respondenterna upplevde att de påverkas av andra 

och hur de önskar bli påverkade i sin roll, för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. 

Meningskoncentrering av respondenternas svar under dessa frågor resulterade i tre teman som 

samtliga ansåg viktiga: (1) ömsesidig utveckling i och med relationen, (2) aktiv och öppen 

kommunikation och (3) tydlig riktning. Dessa teman som inte är inbördes rangordnade kunde 

i nästa steg också knytas till de övergripande teman som tidigare redovisats, intresse för 

människor, kommunikation och relationer. Under respektive rubrik nedan redovisas vad som 

kodats under respektive tema (Tabell 3). 

Utvecklar varandra i relationen. Utifrån detta tema berättar respondenterna om relationer 

som påverkar dem i rollen som chef. Den närmaste relationen är den med de egna 

medarbetarna, och alla respondenterna berättar om hur den relationen påverkar dem och får 

dem att växa som chefer. En av respondenterna säger: ”När jag började här var jag nog 

väldigt blyg och försiktig, det har ju växt fram genom att jag har haft medarbetare som tror 

på mig och litar på mig, då växer jag också”. Men en relation innehåller inte bara positiv 

respons och platscheferna vittnar om hur svåra medarbetarsituationer påverkar och utvecklar 

både dem och medarbetarna. Nya människor och nya relationer utvecklar också och positiv 

energi i relationer smittar. 

Angående externa kontakter, framför allt kunder och underentreprenörer, upplevs 

relationerna betydelsefulla och ärlighet, öppenhet och samarbete ses som förutsättningar för 

utveckling av dem. Relationen till den närmaste chefen upplevs också central, och här 

uttrycker några av respondenterna att relationen har förändrats och blivit mer anonym än 

tidigare. ”Jag känner att vi tidigare jobbade tätare ihop med arbetscheferna, och att 

Tabell 3 

Teman kring påverkan som samtliga chefer nämnt  

  Beskrivning Teman Övergripande teman 

Relationer med andra inom  

och utom organisationen. 

 

1. Utvecklar varandra  

i relationen 

 

 

 

Öppenhet och engagemang från  

båda håll i relationen. 

 

2. Aktiv öppen  

kommunikation  

Intresse för människor 

Kommunikation 

Relationer 

Röd tråd i verksamheten  

uppifrån och ned. 

3. Tydlig riktning  

  
 

 



12 

 

arbetscheferna på sistone fått mer krav på sig att jobba uppåt, så arbetsplatsen i centrum har 

tappats bort”, är en platschefs ord. Vad det gäller högsta ledningen lyser en önskan om en 

lyhörd ledning med hjärtat på rätta stället igenom.  

Avseende organisationens stödresurser anser platscheferna att det är just relationen med 

individerna inom stödverksamheten som saknas för att de ska känna att de får det stöd som de 

behöver. Stödet upplevs långt ifrån verksamheten och de personer som innehar stödroller 

uppfattas inte alltid intresserade av att lära känna cheferna och verksamheten, vilket anses 

vara en förutsättning. En platschef uttrycker: ”Många från stödet skulle behöva komma ut till 

arbetsplatserna och se och inte bara ställa krav utan att ha sett hur verksamheten fungerar”. 

Ett resultat av detta kan bli att man som chef inte vänder sig till stödet, för att den relation 

man önskar inte finns. Flera respondenter intygar dock att de själva skulle kunna ta mer hjälp 

av stödet än de faktiskt gör för att komma vidare i sitt arbete. De beskriver att de är fast i sina 

verksamheter och gör som de alltid har gjort istället för att själva ta kontakt och bidra till att 

relationer skapas. Relationer som skulle kunna innebära lärande och utveckling för båda 

parter.  

Aktiv och öppen kommunikation. Utvecklande relationer menar respondenterna bygger på 

aktiv och öppen kommunikation. Utifrån chefens perspektiv och dennes möjlighet till 

utveckling, behövs medarbetarens kontinuerliga respons på ledarskapet, på samma sätt som 

chefens aktiva och öppna kommunikation kontinuerligt bör innehålla respons till med-

arbetaren. Platscheferna uttrycker hur viktig denna respons är och att de får för lite av den. I 

utvecklingssamtalet ställer chefen frågan till medarbetaren, men upplevelsen är att den ärliga 

och konstruktiva kritiken uteblir. Den aktiva kommunikationen handlar därför både om 

spontana dagliga samtal, men också om att lyssna engagerat och läsa av medarbetares 

reaktioner i olika situationer. En platschef säger: ”jag tar åt mig när de säger saker, som jag 

vet att jag kan ändra på…”.  

Det kanske tydligaste exemplet på att just aktiv och öppen kommunikation påverkar 

relationen handlar om kunden och flera av respondenterna berättar om just detta. En av 

platscheferna säger: ”… sen måste man ju underhålla kontakten och ringa och prata med 

dem, åka dit igen, bjuda på en lunch, man har igen mycket på sånt”. Det är genom aktiv 

kommunikation de bygger nätverk, och nätverk ger jobb. Det är också via öppen kommuni-

kation de skapar förtroenden. ”Hela tiden bygger allt på kommunikation och förtroende. Även 

med kunder och entreprenörer…”, uttrycker en av de intervjuade platscheferna.  

Den aktiva och öppna kommunikationen önskas också i kontakten uppåt i organisationen. 

Framför allt gällande den närmaste chefen, men även i förhållande till ledningen. En nyligen 

införd kommunikationskanal, möten mellan regionchef och platschefer, upplever 

respondenterna positiv och de ser det som en öppning i kommunikationen, åt båda håll. Med 

en respondents ord: ”Det känns som att man har kommit närmare ledningen ännu högre upp 

på nåt sätt…”. Vad det gäller stödet i organisationen påpekas betydelsen av att förändrade 

förutsättningar kommuniceras ut i organisationen på ett aktivt och öppet sätt för att underlätta 

lärandeprocessen.  

Tydlig riktning. I detta sammanhang tolkas temat tydlig riktning i likhet med tidigare i 

studien som ledningens linje från vision, affärsidé och mål ned till den operativa verkligheten, 

den röda tråden i verksamheten. Här anser flera av respondenterna att det behövs tydlighet 

kring krav och mål, men det finns också en önskan om mer styrning uppifrån. Att ha en linje 

är betydelsefullt, och en platschef uttrycker angående kontakten med ledningen: ”… bra för 

mig så att jag inte blir… för familjär och bara är här… att jag snäpper upp mig… man måste 

följa en linje och den blir jag ju påmind om då…”. En tydlig riktning gentemot kunden anses 

också viktig, en entreprenöriell inställning att ”vi fixar det”. Att säga nej till kunden är inte 
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tydlig riktning. Vad gäller stödet anses riktningen handla om strategier och mål och vad 

företaget vill med stödverksamheten.  

Temanas relationer till varandra och till tre övergripande teman 

De nio teman som av samtliga respondenter ges betydelse för ett effektivt arbete i 

platschefsrollen kan i nästa steg på olika sätt kopplas till varandra och till tre övergripande 

teman, intresse för människor, kommunikation och relationer. Ett genuint intresse för 

människan i organisationen kan ses som en förutsättning för den relationsskapande 

kommunikation som enligt platscheferna i studien lägger grunden för ömsesidiga förtroenden, 

delaktighet, ett gott gruppklimat och att gemensamt kunna utvecklas och lära av varandra.  

Tydlig riktning verkar både i platschefernas eget ledarskap och i organisationen som helhet 

handla om den röda tråden i organisationen, som bygger på företagets visioner, mål och 

grundläggande värderingar. Det verkar som om denna röda tråd behöver genomsyra 

organisationen och vara synlig för alla, för att alla ska kunna bidra effektivt till företagets 

resultat, och den ser ut att bli det genom att ett tydligt budskap kommuniceras på ett 

relationsskapande sätt. Tydlig riktning förefaller handla om hur organisationen ser på 

människan i den och människans uppgift i helheten och ledare på alla nivåer i organisationen 

antas ha en viktig roll att, via ledarskapet, förmedla intresset för människan och via 

relationsskapande kommunikation få alla medarbetare att känna sig sedda och bekräftade. 

Intresset att tjäna pengar visar sig vara centralt, både för organisationens överlevnad och 

för platschefernas egen arbetstillfredsställelse, men enligt respondenterna verkar detta intresse 

underordnat intresset för människor. Intresse för ekonomi och affärer handlar enligt 

platscheferna till stor del om intresse för människor, relationer och kommunikation. I 

platschefernas berättelser tolkas relationerna med människorna i och utanför organisationen 

vara det som i första hand anses ge det ekonomiska resultatet, inte den egna drivkraften att 

tjäna pengar. 

Diskussion 

I denna studie ges nio teman i platschefernas berättelser betydelse för deras arbete och 

möjlighet att utföra ett bra jobb i ledarrollen. Dessa teman behandlar beteenden platscheferna 

anammar i sin roll och som de önskar av andra för att kunna utföra ett effektivt arbete som 

ledare. Utifrån att de respondenter som intervjuats förutsatts vara personer som lyckats i 

platschefsrollen, både resultatmässigt och i relationen till sina medarbetare, tolkas dessa 

beteenden som eftersträvansvärda och i förlängningen effektiva i organisationens verksamhet.  

Dessa nio teman ses i nästa steg höra samman med de tre övergripande temana, intresse för 

människor, kommunikation och relationer. Ömsesidigt förtroende, delaktighet, gott grupp-

klimat och utvecklingen i relationen med andra kan i platschefernas berättelser tolkas bygga på 

de relationer som skapas genom kommunikationen mellan människor i vardagen, den 

vardagliga muntliga kommunikationen, en kommunikation som är öppen, aktiv och medveten.  

Wilhelmsson och Döös (2005) menar att sådan kommunikation, dialog, kräver ett intresse för 

den andra individens tankar och utsiktspunkter för att förståelse och kunskap skall kunna 

skapas, något som kan tolkas komma ur ett genuint intresse för människor och vara grunden i 

skapandet av relationer. Tydlig riktning tolkas också på alla nivåer handla om öppen och aktiv 

kommunikation som utifrån ett intresse för människorna i organisationen skapar relationer och 

gör den röda tråden tydlig. Även känslan för ekonomi och affärer menar platscheferna bygger 

på relationer som förutsätter kommunikation utifrån ett genuint intresse för människor. 

Intresset för människor ses därmed som en förutsättning för att kommunikationen ska kunna 
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bidra till att skapa de relationer, som ses som en förutsättning för alla de nio teman kring 

beteenden som platscheferna anser är grundpelarna i ett för dem effektivt ledarskap.  

Temanas relationer till transformerande ledarbeteenden  

Utifrån Söderfjells (2007) tolkning av det transformativa ledarskapet (Bass, 1985) ger 

platschefernas berättelser exempel på att det de faktiskt gör i sitt dagliga arbete till stor del 

handlar om transformerande ledarskap. Inom områdena idealiserad påverkan, intellektuellt 

stimulerande och individuell omtanke berättar platscheferna att de är konsekventa och tydliga 

i sina värderingar, står upp för sina åsikter, skapar utrymme för utveckling och ser förändring 

som något positivt vilket innefattas i berättelsernas tema tydlig riktning. Platscheferna menar 

att de tonar ner sin egen roll till förmån för gruppen, att de uppmuntrar medarbetare att 

komma med egna lösningar, att de ser sina medarbetare som individer och intresserar sig för 

hela människan och dennes unika möjligheter, vilket i berättelserna kommer fram genom 

temana ömsesidigt förtroende, delaktighet och gott gruppklimat.  

Den inspirerande motivationen framställs inte lika klart, då ledarens förmåga att inspirera 

och motivera andra i berättelserna verkar handla mer om att göra uppdraget tydligt och finnas 

närvarande än att måla upp spännande framtidsvisioner, något som beskrivs genom temana 

tydlig riktning och vardaglig muntlig kommunikation. Platscheferna anser att mycket handlar 

om att skapa ömsesidiga förtroenden, att få alla delaktiga och att skapa ett gott gruppklimat 

samt att grunden till detta läggs i den vardagliga muntliga kommunikationen, som Ekberg 

(2003) också beskriver.  

I Söderfjells (2007) tolkning av det transformativa ledarskapet är beteendeintegritet, att ord 

alltid är lika med handling, en förutsättning för att skapa ömsesidiga förtroenden och 

relationer. Platscheferna agerar utifrån detta genom att vara konsekventa, rättvisa, agera 

föredömen och vara tydliga med förväntningar på sina medarbetare vilket innefattas i temat 

tydlig riktning. På samma sätt som platscheferna använder transformativa ledarbeteenden 

önskar de liknande beteenden från sin omgivning som respons på och inspiration i det egna 

arbetet. Den motiverande kraften beskriver platscheferna behöver komma uppifrån genom en 

tydlig riktning som genomsyrar organisationen.  

Temanas relationer till organisationens ledarskapsmodell  

I ljuset av organisationens bild av effektivt ledarskap, den implementerade ledarskaps-

modellen, framträder tydligt gemensamma beröringspunkter med det som platscheferna 

framhåller som angeläget i sina berättelser. Det kan bero på att cheferna numera fostras i sina 

roller utifrån modellens tankar om ledarskap, men troligare, att modellen återspeglar 

beteenden som även tidigare visat sig effektiva i verksamheten. Det intressanta är att 

platscheferna i sina berättelser redogör för vad ledarskapsmodellens kompetenser innebär för 

dem i det dagliga arbetet.  

Tydlig riktning handlar enligt platscheferna om det som organisationens ledarmodell 

benämner leda och följa upp, den dagliga planeringen och uppföljningen av uppdragen som 

platscheferna utför genom att vara närvarande och ge medarbetarna tydlighet och trygghet i 

vad som ska göras men också att ge medarbetarna verktyg, både operativt och strategiskt, att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Inom tydlig riktning beskrivs också ledarmodellens stå fast 

vid principer och värderingar, som platscheferna ger exempel på genom att själva vara 

föredömen för sina medarbetare och agera konsekvent och rättvist. I ledarmodellen framträder 

att anpassa och reagera på förändring som en egen punkt av betydelse i ledarskapet. Det 

platscheferna själva säger om detta har tolkats in under temat tydlig riktning och syftar på att 
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som chef se framåt och tänka nytt gällande den egna arbetsplatsen, men också att det är ett 

tänk som behöver komma uppifrån. I ledarmodellens att leda och följa upp innefattas också 

delegering och motivering av andra, som i platschefernas berättelser tolkats in under temana 

ömsesidigt förtroende och delaktighet.  

Den del som i berättelserna kommer fram som behov av mål och styrning syns däremot 

inte lika tydligt i organisationens ledarmodell. Här markerar platscheferna behovet att se en 

röd tråd genom hela verksamheten gällande visioner, affärsmål och värderingar, som en 

förutsättning för att själva kunna föra detta vidare till medarbetarna. Denna röda tråd 

förutsätter en relation och tydlig kommunikation med chefer och ledning högre upp i 

organisationen, något som ledarmodellen dock indirekt kan tolkas förespråka genom dess 

tanke om ett likriktat ledarskap i hela organisationen.  

Ledarmodellens att arbeta med människor handlar om att förstå andra, lyssna och 

kommunicera proaktivt och att bygga laganda. I platschefernas berättelser beskrivs detta 

genom ömsesidigt förtroende, delaktighet, vardaglig muntlig kommunikation och gott 

gruppklimat. Företagsanda och kommersiellt tänkande och att leverera resultat och uppfylla 

kundförväntningar behandlas i berättelserna under temat känsla för ekonomi och affärer. 

Platscheferna betonar betydelsen av egen resultatmässig drivkraft, och tydliggör tyngden i 

denna del av rollen i och med upplevelsen av att deras prestation endast mäts med 

ekonomiska mått. I berättelserna tolkas dock relationer med medarbetare, kunder och 

samarbetspartners ha högre prioritet och vara det som i första hand upplevs ge förutsättningar 

för ett bra resultat.  

Temanas relationer till nyare forskning om effektivt ledarskap 

Tydlig riktning. Temat tydlig riktning behandlar avseende ledarbeteenden fyra olika delar, mål 

och direktiv, planering och uppföljning, att planera kompetens och att agera föredöme. Tydlig 

riktning avseende påverkan behandlar delen mål och direktiv. Riktningen uppifrån, kan 

relateras till Söderfjells (2007) ledarutmaning att skapa gemensamma framtidsvisioner. I 

platschefernas berättelser verkar tyngdpunkten i detta ligga i behovet av tydlighet i 

kommunikationen uppifrån gällande visioner, mål och värderingar för att kunna konkretisera 

detta i medarbetarnas vardag. Att utmana och ifrågasätta handlar i Söderfjells tolkning bland 

annat om att skapa ett klimat för kreativitet och nytänkande, något som platscheferna ser som 

en viktig aspekt i det egna arbetet, men också anser är betydelsefullt som genomgående tanke 

i organisationen. I Yukls (2012) beskrivning av förutsättningar för effektivt ledarskap handlar 

detta om att skapa enighet kring mål och strategier, men också om att som ledare hjälpa till 

att tolka händelsers betydelser. Att tolka händelser är något som också ingår i det mer 

operativa arbetet, där tydlig riktning tolkats som platschefens närvaro och stöd åt 

medarbetarna i vardagen. Här talar Hartzell et al. (2008) om betydelsen av att platschefen är 

ute mer i produktionen och Yukl om att skaffa nödvändiga resurser och stöd och att 

organisera och samordna aktiviteter, som han anser handlar om att reda ut komplexa 

arbetsuppgifter till begripliga delar. Planering för kompetens och lärande kan i vissa delar 

kopplas samman med Söderfjells tanke om att frigöra handlingskraft, där han hävdar att en av 

ledarskapets viktigaste uppgifter är att utöva påverkan så att så mycket som möjligt av 

individens inneboende resurser kommer verksamheten tillgodo. Yukl talar på liknande sätt om 

att främja människors utveckling och självbestämmande och att uppmuntra och främja 

kollektivt lärande. Söderfjells ledarutmaning att vara en förebild för värdegrunden kan 

relateras till det som platscheferna beskriver angående att vara konsekvent och rättvis och 

agera föredöme. I samma anda talar Yukl om att främja social rättvisa och moral, och han 

hävdar att medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang ökar när klimatet präglas av 

rättvisa, medkänsla och socialt ansvarstagande.  
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Ömsesidigt förtroende. Detta handlar i platschefernas berättelser om att våga delegera 

ansvar, att förmedla tillit och att medarbetaren tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Yukl (2012) 

poängterar på liknande sätt betydelsen av att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och 

samarbete, och anser att detta oftare utvecklas där människor förstår varandra och visar 

varandra ömsesidig respekt. Hartzell et al. (2008)  beskriver att ledaren behöver ”pondus” 

vilket enligt dem effektiviserar delegeringen och därigenom hela produktionsprocessen. Detta 

begrepp kan tolkas innefatta både kompetens och beteenden hos ledaren som har betydelse för 

det ömsesidiga förtroendet. 

Delaktighet. Med delaktighet avses i platschefernas berättelser att lyssna och släppa in, 

utnyttja mångfalden i gruppen för att få alla med sig och fler perspektiv att ta beslut utifrån. 

Yukl (2012) talar om att främja människors utveckling och självbestämmande och anser att 

organisationen presterar bättre om alla deltar aktivt i att lösa problem och att fatta beslut. Han 

hävdar också att effektiva ledare på detta sätt ökar kompetensen i arbetsgruppen.  

Vardaglig muntlig kommunikation. Att platscheferna framhåller den vardagliga muntliga 

kommunikationen som en avgörande aspekt i ledarskapet är intressant utifrån det Ekman 

(2003) tagit fasta på i sin forskning. Han hävdar att det är i de informella sammanhangen, i 

mötet med medarbetarna, som ledaren har möjlighet att se människan och i en tolkning av 

hans budskap läggs grunden för tydlig riktning, ömsesidigt förtroende, delaktighet och gott 

gruppklimat i ledarens dagliga närvaro i verksamheten. Hartzell et al. (2008) tar upp aspekten 

av att ledaren upparbetar en väl fungerande kommunikation med medarbetarna, men 

preciserar inte vilken typ av kommunikation de avser. När Wilhemlsson och Döös (2005) 

beskriver kommunikation gör de det utifrån dialogen, som enligt dem kräver ett aktivt 

ställningstagande ifrån båda parter för att förståelse och kunskap ska kunna skapas. 

Platscheferna betonar betydelsen av att i den vardagliga kommunikationen både lyssna och 

tala och ger i sina berättelser prov på att de avsiktligt väljer att avstå från sitt tolknings-

företräde i syfte att lära, men det är inget som framställs som ett generellt förhållningssätt i 

kommunikationen med medarbetarna.  

Gott gruppklimat. Platscheferna understryker betydelsen av att gruppen fungerar, att alla 

trivs, att relationerna är goda och att det finns en positiv energi i gruppen. Yukl (2012) talar 

om att bygga optimism och hävdar att effektiva ledare har förmågan att stärka engagemanget 

för arbetet och tilltron till att arbetsinsatsen blir framgångsrik. Han anser också att ledarens 

uppgift är att stärka den kollektiva identiteten. Tims et al. (2011) visar att ledaren genom 

transformativa ledarbeteenden ökar medarbetares optimism och engagemang. Söderfjell 

(2007) lyfter fram uppmuntran och synliggörande av både individer och grupper och ser 

skapandet av relationer som en viktig grund i detta. 

Känsla för ekonomi och affärer. Att vara resultatinriktad och ha en känsla för kund-

relationer och var man kan tjäna pengar anser platscheferna i denna studie är betydelsefullt för 

att lyckas. Nguyen et al. (2004) har funnit att många av de faktorer som avgör om ett 

byggprojekt blir lönsamt eller inte har med människorna att göra och de hävdar att en 

kompetent platschef är den viktigaste förutsättningen. En kompetent platschef har enlig dem 

både ledarskap och den tekniska och ekonomiska kompetens som behövs för att driva ett 

byggprojekt. Hartzell et al. (2008) framhåller betydelsen av att platschefen utvecklar sina 

kunskaper inom produktion, administration och juridik tillsammans med mer specifika 

ledarbeteenden.  

Påverkan från andra. Övriga teman kring påverkan, ömsesidig utveckling i relation med 

andra och öppen och aktiv kommunikation, behandlar de övergripande temana relationer och 
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kommunikation på ett mer specifikt sätt. Här berättar platscheferna om vad de vill att 

relationer de har i sin yrkesroll ska leda till och hur de vill att kommunikationen med dessa 

ska gå till. Söderfjell (2007) anser att det är när det finns en relation som villigheten att 

anstränga sig och göra personliga uppoffringar i arbetet blir tydlig. Det är också i relationer 

med andra, i nätverk eller samarbeten som vi genom kommunikation utvecklas. Yukl (2012) 

hävdar att det är där människor förstår varandra, vilket kräver öppen och aktiv kommu-

nikation, som effektiva samarbeten uppstår och det är när vi arbetar tillsammans som vi 

kontinuerligt lär oss nya saker. Wilhelmsson och Döös (2005) pekar på att det är i den 

förutsättningslösa dialogen vi lär och utvecklas, när vi kritiskt granskar våra egna sanningar 

och tillåter oss att ändra uppfattning.  

Metoddiskussion  
 

Författarens egen förförståelse av organisationen och verksamheten kan ha påverkat studiens 

resultat, utifrån att författaren har arbetat med HR-frågor i undersökt region i tio år. Att 

studien genomfördes i den valda regionen har främst en geografisk förklaring, men handlar 

också om att författaren såg styrkor i förförståelsen, utifrån att kunna komma nära 

platschefernas verklighet vid intervjutillfället. Sex av sju intervjuade chefer har författaren i 

olika grad en arbetsrelation med sedan tidigare. Att just dessa chefer intervjuades avgjordes i 

urvalet, som genomfördes enligt i förväg uppsatta kriterier, men att respondenterna tackade ja 

till att delta i studien kan vara kopplat till att de kände författaren sedan tidigare. Det gjorde 

dock även de två chefer som tackade nej på grund av tidsbrist.  

Urvalet resulterade i att sex av nio ”lyckade” chefer i organisationen, återfanns inom 

driftverksamheten.  Detta kan vara en tillfällighet, men också bero på att driftuppdrag präglas 

av större kontinuitet i arbetsgrupperna som kan påverka indexpoängen i medarbetarenkäten. 

En annan förklaring kan vara att anläggningsverksamheten har fler chefer som är nya i sin 

roll, och därför inte hade hunnit erhålla enkätresultat eller ekonomiska resultat möjliga att 

göra urval ifrån.  

Reliabilitet och validitet. Om det är meningsfullt att prata i termer av reliabilitet och 

validitet i kvalitativa studier råder det delade meningar om, eftersom den kvalitativa 

forskningsintervjun kan bygga på ledande frågor och subjektiva intryck. Intervjuresultaten är 

inte heller generaliserbara i så stor utsträckning på grund av att få personer intervjuas (Kvale 

& Brinkmann, 2009). En kvantitativ enkätundersökning av alla platschefer i regionen hade 

kunnat ge ett resultat med större generaliserbarhet (Carlström & Carlström, 2006). Kvale och 

Brinkmann anser att styrkan i kvalitativ intervjuforskning består i att få tillträde till 

intervjupersonens vardagsvärld, att det subjektiva perspektivet erbjuder intervjuaren en 

specifik förståelse och att ledande frågor kan leda till fördjupad kunskap. Att hålla sig 

objektiv i förhållande till sin subjektivitet handlar enligt dem om en moralisk strävan hos 

forskaren att ta till sig kunskap utan förutfattade meningar. Carlström och Carlström ser den 

kvalitativa forskningen som ett sätt att undersöka den verklighet som människor konstruerar i 

samspel med andra varför flera tolkningar av samma information förväntas och poängterar 

betydelsen av att forskningsarbetet är genomskinligt så att genomförandet i alla faser kan 

skärskådas av andra.  

Författaren har närmat sig respondenterna i intervjusituationen utifrån sin förförståelse för 

individernas personligheter och arbetssituation men ändå försökt förhålla sig öppen inför dem 

och deras berättelser. Analysen av det kvalitativa materialet är dock en subjektiv tolkning och 

författarens förförståelse kan innebära en större påverkan på tolkningen än för en oinsatt 

forskare (Carlström & Carlström, 2006). Författaren har strävat efter att ta hänsyn till 

redovisade validitets- och reliabilitetsaspekter genom transparens i forskningsprocessen, utfört 
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interreliabilitetstest och genom att resultatet presenteras i form av både citat och tolkad text. 

Detta för att läsaren själv ska kunna bedöma analysens och tolkningens värde. Inga anspråk 

görs på att resultaten är generaliserbara till resten av organisationens verksamhet utifrån att 

endast ett fåtal platschefer intervjuats. Däremot kan studien bidra med viktig kunskap genom 

att den som läser studien själv avgör hur resultaten kan användas i den egna situationen. 

Studiens tillförlitlighet ökar dock genom att den finner stöd i forskning kring transformerande 

ledarskap och ledarskap generellt i bygg- och anläggningsbranschen, och kan därför bidra 

med kunskaper kring effektivt ledarskap i denna kontext även i ett större sammanhang.  

Slutsatser och framåtblick 

Utifrån komplexiteten i bygg- och anläggningsbranschen (Samuelsson, 2006) och att 

platschefen ses som en avgörande faktor för lönsamheten i ett byggprojekt (Nguyen et al., 

2004) är det förvånande att inte mer forskning ägnats åt platschefers ledarbeteenden kopplat 

till effektivitet och lönsamhet. Den rådande rekryteringssituationen avseende platschefs-

kompetens i branschen borde också sporra till att söka kunskap som kan leda till träffsäkrare 

rekryteringar men också till nya sätt att tänka kring utveckling av platschefer, till ett 

effektivare ledarskap.  

Denna studie har undersökt och identifierat vad sju platschefer i ett anläggningsföretag 

upplever är viktigt i ledarskapet för att lyckas i platschefsrollen, både ur ett relationellt och ur 

ett resultatmässigt perspektiv. Identifierade teman, som av samtliga platschefer i studien 

ansågs ha betydelse för upplevelsen av att lyckas, har tolkats som avgörande för effektivt 

ledarskap i undersökt kontext. Dessa teman har också på ett tydligt sätt kopplats till den 

ledarmodell som organisationen implementerat i sin verksamhet och till transformativa 

ledarbeteenden, som i nyare ledarskapsforskning visats effektiva.  

Studien ger i och med detta inte sken av att ha hittat svaret på vad som är effektivt 

ledarskap i bygg- och anläggningsbranschen, men fyller ändå en funktion som pusselbit på 

vägen dit. Fortfarande behövs mer forskning kring frågor om vad som är effektivt ledarskap i 

denna bransch och forskning som synliggör när och på vilka nivåer i svenska bygg- och 

anläggningsföretag som transformerande ledarskap visar sig effektivt. Studier som beaktar 

medarbetares perspektiv på effektivt ledarskap i denna bransch vore också intressanta 

tillskott. Keegan och Den Hartog (2004) har visat att sambandet mellan transformerande 

ledarskap, motivation och engagemang är större i linjeorganisationer och det skulle vara 

intressant att se hur detta ter sig i bygg- och anläggningsföretag, där verksamheten fokuseras 

kring projekt, men organisationen liknar en traditionell linjeorganisation.  

Söderfjell (2007) hävdar att chefer kan lära sig bli mer transformerande i sitt ledarskap och 

därigenom effektivare och startpunkten för detta är enligt honom medvetenhet om egna 

beteenden och kunskap om transformerande ledarskap. Att göra på nya sätt och tänka annor-

lunda är inte alltid lätt, men resultatet av denna studie visar att det som platscheferna gör för 

att nå fram i sitt ledarskap inte behöver vara svårt. Med ett genuint intresse för människor och 

med relationsskapande kommunikation kommer man, som intervjuade platschefer visat, långt. 

Forskning har visat att ledarskapskompetens är mer avgörande än teknisk kompetens i 

ledarrollen, varför fokus oftare läggs där vid rekryteringar av chefer i branschen (Dulaimi, 

2005). I kontrast till det visar urvalet i denna studie att det är de rutinerade cheferna med 

många år i branschen och organisationen som lyckats bäst i ledarskapet, vilket tyder på att 

ledarförmåga tillsammans med yrkesmässig trygghet är en framgångsfaktor. En kombination 

som också kan jämföras med begreppet ”pondus” som Hartzell et al. (2008) ser som en viktig 

aspekt för framgång i ledarskapet.  

Sammanfattningsvis synliggör studien ett behov av att platschefsledarskapet sätts på 

agendan ifråga om hur man bäst rekryterar, utvecklar och behåller denna kärnkompetens för 
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att tillgodose organisationens behov. En grundförutsättning för att lyckas i platschefsrollen är 

enligt studiens resultat intresse för och förmåga att genom kommunikation skapa relationer 

med människor, vilket är det man bör titta efter vid nyrekrytering och utveckling av 

medarbetare i verksamheten. Dialog i Wilhelmsson och Döös (2005) anda kräver enligt dem 

medvetenhet och träning, och här finns stor utvecklingspotential för organisationen. Att stötta 

och utveckla dessa och andra transformativa ledarbeteenden borde prioriteras angående 

befintliga chefer i verksamheten och organisationens ledarskapsmodell ser ut att vara ett 

verktyg som främjar detta. Om det genuina intresset finns hos individen borde det också 

finnas förutsättningar för utveckling mot ett effektivare ledarskap men den röda tråden i 

organisationen gällande intresse för människor, kommunikation och relationer behöver också 

bli tydligare. En förutsättning för att ett effektivt ledarskap ska kunna genomsyra 

organisationen är att alla chefer på alla nivåer lever i denna anda och att alla chefer bekräftas 

utifrån dessa beteenden, inte bara utifrån hårda resultatsiffror.  
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Abstract  

To Succeed as a Site Manager in the Construction 

Industry  

Eva Karlsmyr 

The construction industry has a long history of lower productivity than other 

industries, and leadership is generally seen as one important path to improve 

efficiency. However, the knowledge of leadership in this context is modest 

at best. This study’s aim is to contribute to the field of research through a 

thematic analysis with a quality focused approach towards leadership 

challenges from a site manager’s perspective. For the purpose of identifying 

commonalities in management success, seven site managers of a nationwide 

Swedish construction company have given their views on the factors that 

improve their leadership efficacy. The result of the study focuses on six 

aspects concerning leadership behavior and three aspects concerning input 

from others. The nine aspects of leadership that are the focus of this paper 

have in common the themes of interest in a people-focused approach, 

interpersonal communication and interpersonal relationships. These themes 

for successful leadership imply a clear relationship with the company’s 

overall leadership policy and newer theories of transformational leadership. 

The study contributes to the body of research on transformational leadership 

in the construction industry and improves the strategic knowledge on how to 

recruit, develop and retain personnel with core competence in the 

organization.  

Keywords: Leadership, Transformational leadership, Interpersonal 

relationships, Interpersonal communication, Construction industry 
 


