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Abstract 

This master thesis is about leadership values and ways of thinking, which you 
can find among the younger foremen and local managers at NCC. The idea for 
this master thesis arose at contact with Bertil Sundström who is personnel 
manager at NCC in Luleå. 

The purpose of this master thesis is to clarify the importance of leadership values 
in the junior management group at NCC. In what kind of way are these values 
important and do these leaders values agree with NCCs’ basic values. It is 24 
persons in the junior management group who are concerned by the 
investigation. The group consists of a collection of younger foremen and local 
managers were the age limit is 40 years. 

To guarantee the reliability of the investigation both qualitative and quantitative 
methods have been used, that in form of a questionnaire and by interviews. The 
poll was sent to everyone in the junior management group, while interviews 
were performed with four persons from the Junior managers. Literature dealing 
with values, leadership and motivation etc. has been studied to give a theoretical 
base. 

Problems that the report has given answers to are among other things, what 
leadership values are there among the Junior managers and which leadership 
styles are there in the group. In addition the significance of the salary system and 
the team leaders function has been investigated. 

Values are the basic assumptions that the human being has about things that are 
important respective unimportant, right respective wrong etc. These make the 
foundation for human driving force and choice of action pattern. The basic 
values of NCC are essential and set the basis for how the organization’s 
employees act toward each other and customers. These values are honesty, 
respect and trust. The values of Junior managers about leadership are multi-
faceted and vary from person to person, but there is one thing that comes back 
and that is the importance of honesty in different forms. 

The analysis shows that younger leaders at NCC look at their own leadership 
through a worker perspective and believes that without them there wouldn’t be 
a leadership to operate. It is important with information and to delegate tasks 
and give responsibility to the co-workers. 

The future looks bright for the Junior management group and the investigation 
shows that development and change are motivation factors in the leadership. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om de ledarskapsvärderingar och tankesätt som 
finns hos yngre arbetsledare och platschefer på NCC. Idén till examensarbetet 
uppkom vid kontakt med Bertil Sundström som är personalchef vid NCC i 
Luleå. 

Syftet med examensarbetet är att förtydliga vikten av ledarskapsvärderingar i 
ungdomsgruppen på NCC. På vilket sätt är dessa värderingar viktiga och 
stämmer ledarnas värderingar överens med NCCs grundläggande värderingar. 
Det är 24 stycken personer i ungdomsgruppen som undersökningen berör. Den 
består av en samling yngre arbetsledare och platschefer som har en åldersgräns på 
lite mindre än 40 år.  

För att säkerställa tillförlitligheten i undersökningen har både kvalitativa och 
kvantitativa metoder använts, i form av enkätundersökning och intervjuer. 
Enkäten skickades ut till samtliga i ungdomsgruppen, medan intervjuer utfördes 
med fyra personer från ungdomsgruppen. Litteratur som behandlar värderingar, 
ledarskap, motivation etc. har studerats för att ge teoretisk grund. 

Frågeställningar som rapporten har gett svar på är bl.a. vilka 
ledarskapsvärderingar som finns i ungdomsgruppen samt vilka ledarstilar det 
finns i gruppen. Dessutom har lönesystemets betydelse undersökts samt 
lagbasens funktion. 

Värderingar är de grundantaganden som människan har om vad som är viktigt 
respektive oviktigt, rätt respektive fel, etc. Detta utgör grunden för människans 
drivkraft och val av handlingsmönster. NCCs grundläggande värderingar är 
viktiga och lägger grunden till hur organisationens anställda uppträder mot 
varandra och kunder. Dessa värderingar är ärlighet, respekt och tillit. 
Ungdomsgruppens värderingar om ledarskap är mångfacetterade och skiljer sig 
åt, men det som kommer igen är vikten av ärlighet i olika former.  

Analysen visar att yngre ledare på NCC ser sitt eget ledarskap genom ett 
yrkesarbetarperspektiv och anser att utan dem skulle det inte finnas något 
ledarskap att bedriva. Det är viktigt med information och att delegera uppgifter 
och ge ansvar till medarbetarna.  

Framtiden för ungdomsgruppen ser ljus ut och undersökningen visar att 
utveckling och förändring är motiverande i ledarskapet. 
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Begreppsförklaring 

Nedanstående begreppsförklaring syftar till att ge läsaren mer kött på benen 
innan läsning av examensarbetet. För att underlätta har svåra ord eller begrepp i 
sammanhanget valts ut från de olika avsnitten i rapporten. Informationen är 
hämtad ur svenska akademiens ordlista. 

Informella kulturer Den kultur inom organisationen som inte syns utåt, 
officiellt. 

Formella kulturer Den formella kulturen i organisationen, som företaget 
står för officiellt. 

Är-läget Så som läget ser ut just nu. 

Kvantitativ En kvantitativ undersökning undersöker mängder, från 
t.ex. statistiska beräkningar. 

Kvalitativ En kvalitativ undersökning undersöker innehåll, t.ex. 
genom intervjuer. 

Empiri Kunskap som grundar sig på erfarenhet. 
Erfarenhetskunskap och vetenskaplig teori. 

Respondent En person som svarar. 

Chef Chefskap definierar position och ställning i 
organisationen. Det anger tjänstemännens ansvar, 
befogenheter och det resultat som ska åstadkommas.  

Ledare Ledarskap grundar sig på människans personliga och 
sociala förmåga. Det är ett socialpsykologiskt begrepp 
som har att göra med det inflytande en individ har på 
andra. 

Determinanter Beslutsfattare 

Lagbas En arbetsuppgift som innehas av en yrkesarbetare, där 
uppgiften bl.a. är att se till att yrkesarbetarna kommer 
till sin rätt vid förhandlingar. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Idén till examensarbetet uppkom vid kontakt med Bertil Sundström som är 
personalchef vid NCC i Luleå under LARV (Luleå Arbetsmarknadsvecka). 
Bertil Sundström hade en idé som utvecklades till denna problemformulering.  

NCC vill veta hur situationen ser ut bland sina yngre arbetsledare och 
platschefer. Vilka ledarskapsvärderingar finns i gruppen och stämmer detta 
överens med de beskrivningar och den anda som finns hos den nuvarande 
organisationen. De vill även få en bild av hur läget kommer att förändras då den 
äldre generationens arbetsledare och platschefer går i pension och den yngre 
generationen tar över. Det finns ett behov och önskan av att få veta om det 
aktuella lönesystemet fungerar bra för ungdomsgruppens tjänstemän och om det 
har någon inverkan i hur de bedriver sitt ledarskap. Eller krävs det att 
förändringar kommer till stånd? NCC är intresserade av att veta 
ungdomsgruppens syn på lagbasens funktion och om den funktionen verkligen 
behövs. Är den funktionen ett bra stöd och komplement eller hindrar den 
arbetsledarna i sin utveckling. 

1.2 Syfte 

Syftet med forskningsarbetet är uppdelat i tre nivåer. På den första syftesnivån 
utgår jag från att uppfylla mina egna och Luleå tekniska universitets 
förväntningar på ett väl genomfört och erfarenhetsgivande examensarbete med 
allt vad det innebär. I den andra syftesnivån kommer jag att ta reda på och 
förtydliga vikten av de ledarskapsvärderingar som finns bland yngre arbetsledare 
och platschefer i ungdomsgruppen på NCC i Luleå och Norrbotten och på 
vilket sätt de är viktiga och hur NCC ska ta tillvara på detta. Dessutom ta reda 
på om ungdomsgruppens värderingar stämmer överens med NCCs redovisade 
värderingar. Den tredje syftenivån är att producera ny kunskap och knyta nya 
kontakter för en framtida yrkeskarriär. Se Figur 1.1. 
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Figur 1.1 Syftesnivåer (Efter Hakovainio, M. Huhta, M. 2002) 

Förhoppningarna och förväntningarna är ett resultat där man kan läsa av den 
yngre generationens arbetsledare och platschefer kommer att klara av 
förändringar och är öppna för nya händelser och markeringar i sin bransch och 
sin specialitet. Men också ett resultat där de yngre tror sig se en förändring i den 
dagliga verksamheten i framtiden när ”fyrtiotalisterna” gått i pension. 

1.3 Målgrupp och intressenter 

Den målgrupp som examensarbetet riktar sig mot är yngre arbetsledare och 
platschefer inom NCC. Men även andra ledare i andra branscher och 
organisationer kommer att få nytta av den information som resultatet av 
undersökningen frambringar. Har även kommit fram till några andra intressenter 
till examensarbetet och det är bland andra Bertil Sundström, som är 
personalchef vid NCC i Luleå och har intresse av att se hur situationen ser ut 
bland de arbetsledare och platschefer som ingår bland tjänstemännen i 
ungdomsgruppen. Samt resten av NCC och andra byggföretag både i Luleå och 
Norrbotten, men även resten av Sverige. Men även Luleå tekniska universitet i 
form av att ännu en student fullbordar examen. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetets avgränsningar är att enbart göra undersökningen sedd ur 
ungdomsgruppens perspektiv. Inga enkäter kommer att skickas ut och inga 
intervjuer med äldre arbetsledare och platschefer kommer att göras med hänsyn 
till komplexiteten i frågeställningarna och den tid som krävs. Inte heller 
kommer yrkesarbetarna att beröras av undersökningen. Enkäten skickas ut till 
hela ungdomsgruppen medan intervjuer kommer att göras med ett urval av de 
arbetsledare och platschefer som ingår i ungdomsgruppen. 

Att skapa ny kunskap och knyta nya kontakter 

Förtydliga vikten av ledarskapsvärderingar i ungdomsgruppen 

Egna och universitetets förväntningar på examensarbete 

Syftesnivå 3 

Syftesnivå 2 

Syftesnivå 1 
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Ett examensarbete på den här nivån ska omfatta 12 universitetspoäng och det 
motsvarar ett heltidsarbete på 12 veckor. Den tidsmässiga avgränsningen är alltså 
12 universitetspoäng. Arbetet med undersökningen påbörjades till viss del under 
våren 2002 för att upptas igen under våren 2003. 

Orden ledarskap och ledarskapsvärderingar är ett vitt begrepp och svårhanterligt 
i sig, därför är det viktigt att avgränsa området för att kunna hantera 
frågeställningarna och för att innehållet i undersökningen ska bli relevant i 
förhållande till det resultat som beräknats. Därför har ett antal mer ingående 
forskningsfrågor framarbetats. 

1.4.1 Problemfokusering (forskningsfrågor) 

För att förenkla forskningsarbetet och undersökningarna har flera 
forskningsfrågor utifrån problemformuleringen och syftet tagits fram. De följer i 
punktlistan nedan. 

• Vilka arbetsuppgifter ska ingå i platschefers och arbetsledares vardag enligt 
NCC och stämmer detta överens med den uppfattning ungdomsgruppen 
har? 

• Känner ungdomsgruppen till vilka grundläggande värderingar som NCC 
står för? Är det någon skillnad på de ledarskapsvärderingar ungdomsgruppen 
har och de grundläggande värderingar NCC står för? 

• Vad har de yngre arbetsledarna och platscheferna för syn på sitt eget 
ledarskap, och hur ser de på de äldres ledarskap? Både det som har varit, det 
som är nu och det som kommer i framtiden. 

• Hur ser arbetsledare och platschefer på det ledarskap som deras chef utför? 

• Vilka ledarstilar finns i ungdomsgruppen? 

• Fungerar det aktuella lönesystemet bra för arbetsledare och platschefer på 
NCC och har det någon inverkan på hur ledarskap bedrivs bland 
ungdomsgruppens ledare? 

• När NCC och SIAB slogs ihop från två organisationer till en, slog man ihop 
inte bara två olika företagsledningssystem och administrativa system, man 
slog även ihop två olika informella och formella kulturer/värderingar som 
vedertagits av respektive företags anställda. Hur har sammanslagningen 
påverkat det ledarskap som nu utförs och vad vill man fokusera på? 

• Vilken är ungdomsgruppens syn på lagbasens funktion bland yrkesarbetarna 
och behövs den funktionen. Är funktionen ett bra stöd och komplement 
eller hindrar den arbetsledarna i sin utveckling? 
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1.5 Läsanvisningar 

 
Figur 1.2 Läsanvisningar för examensrapporten 
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2 Metod 

Detta kapitel tydliggör hur examensarbetet vuxit fram samt det tillvägagångssätt 
som använts.  

Den forskningstyp som använts är en utvärderande modell för att söka svar på 
är-läget. Forskning som är av utvärderande art bör ha en tydlig formulering om 
vad som ska utvärderas. Dessa formuleringar (forskningsfrågor) styr helt valet av 
forskningsprocess, dvs. val av målgrupp, variabler, förstudier och metoder för 
analys av insamlade data. I Tabell 2.1 nedan ses momenten i 
forskningsprocessen. 

Tabell 2.1 Forskningstyp och forskningsprocessens utformning ur Andersson och 
Borgbrant (1998) 

1. Forskningstyp Utvärdering 

2. Forskningsfrågan Kartläggning, vad karaktäriserar objektet? 

3. Metodval Utredningar och undersökningar 

4. Datainsamling Enkät, intervju och observation. Kvantitativa och 
kvalitativa data 

5. Analys Beskrivning av helheter och delar, orsaker och 
samband 

6. Resultat Ökad kunskap om det studerade fenomenet i 
relation till uttalade mål och avsikter 

7. Presentationsform Interna och externa rapporter 
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2.1 Händelseförlopp 

Det händelseförlopp och i vilken ordning som arbetet med examensrapporten 
förflutit visas nedan i Figur 2.1. Figuren är till för att underlätta för läsaren att 
uppfatta och följa med i den faktiska arbetsprocess som författaren använt sig av 
genom forskningsprocessen. 

Figur 2.1 Händelseförlopp genom hela forskningsprocessen (Niva, J. 2003) 

Brainstorming 
Idén uppkommer 

Problem-
formulering 

Metodval Datainsamling1
Enkät 

”Kickoff” 
Observation 

Datainsamling2 
Intervjuer 
Sammanställning 

Analys av 
resultat 

Slutsats, nya 
idéer/problem 

Rapport-
skrivning 

L I T T E R A T U R S T U D I E R 
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2.2 Förberedelser och genomförande 

De förberedelser som vidtagits och examensarbetets genomförande redovisas i 
nedanstående text. 

2.2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Med kvantitativ inriktning på forskningen menas sådan forskning som går ut på 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med dessa metoder vill man 
beskriva och förklara det som mätningar givit med utifrånperspektiv, som t.ex. 
enkätundersökningar. Kvalitativ forskning inriktar sig på verbala analysmetoder. 
Den kvalitativa inriktningen grundar sig på att man språkligt upplyser varandra 
om aktuell situation, dvs. ett inifrånperspektiv som t.ex. intervjustudie. (Patel 
och Davidsson, 1994). 

Den initierande problemformuleringen samt problemfokuseringen riktade in 
undersökningen till att hantera både kvalitativ och kvantitativ forskning. Genom 
en kombination av bägge metoderna stärks resultatet, eftersom analysen av och 
med dessa två metoder visar att resultaten stämmer överens med varandra. 
(Backman, 1998). 

2.2.2 Angreppssätt 

De vanligaste sätten att angripa ett problem, för att sedan kunna dra slutsatser, är 
genom deduktiv respektive induktiv metod. Om angreppssättet är induktivt 
följer man upptäckandets väg. Forskaren kan då studera det aktuella 
forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
etablerad teori. Utifrån den insamlade informationen, empirin, som grundas på 
observation av verkligheten, formulera en ny teori. Det deduktiva 
angreppssättet däremot, följer bevisandets väg och bygger på att man utifrån 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. (Patel och Davidsson, 
1994) 

Forskningsarbetet har bedrivits både genom induktiv och deduktiv metod. 
Arbetssättet med deduktiv metod har genomförts med hjälp av utdelat material, 
t.ex. organisationskarta, beskrivningar, nätinformation mm. från NCCs kontor 
och från NCCs hemsida på Internet, men även genom litteraturstudier kring 
ämnet. Detta för att understödja författarens kunskaper och ge bakgrund till 
ämnesområdet inför intervjuer och rapportskrivande. Den nya kunskapen som 
genererats genom intervjuer, beskrivningar och möten, skapar ett resultat, vilket 
också följer det induktiva arbetssättet. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Data kan samlas in på olika sätt och tillvägagångssättet tydliggörs nedan. 

2.3.1 Primär och sekundär 

Primär information kommer direkt från en källa, t.ex. ögonvittnesskildringar 
och förstahandsrapporteringar, och samlas in genom enkäter, intervjuer och 
observationer. (Patel och Davidsson, 1994) 

Sekundär information eller så kallad andrahandsinformation är en redogörelse 
eller bedömning från någon som inte själv har upplevt eller varit med om det 
han berättar om. (Repstad, 1999) 

I det här examensarbetet kommer primär information att hämtas från både 
enkäter, intervjuer och observation. Den sekundära informationen kommer att 
hämtas från böcker, rapporter och Internet. 

2.4 Tillförlitlighet 

För att säkerställa tillförlitligheten i examensarbetet har nedanstående 
beskrivning fullföljts. 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet ger en frågeställning om det som undersöks görs på ett tillförlitligt 
sätt. För att undersökningen ska få en hög reliabilitet så måste slumpinflytande 
av olika slag motverkas. Ett sätt att motverka felaktig informationstolkning kan 
vara ljudinspelning vid intervjuer och samtidigt aktivt anteckna genom 
intervjun. Vid enkät så är det viktigt att ha frågor som är raka och inte kan 
misstolkas eller öppna frågor där de som svarar kan skriva sin åsikt. (Patel & 
Davidsson, 1994) 

Intervjuerna har genomförts med ljudinspelning, en s.k. diktafon. Frågorna 
skickades till respondenterna i lagom tid innan intervjun så att tillräckliga 
förberedelser kunde vidtas och intervjupersonen har hunnit göra sig familjär 
med frågeställningarna och tänkt igenom sina svar och ger därigenom mer 
tillförlitlig information. Enkäten som skickades ut innehåller både raka och 
öppna frågor, vilket gör svaren omfångsrika men ändå exakta. 

2.4.2 Validitet 

Validitet är ett annat ord för giltighet av undersökningen. Undersöks det som 
forskningen avsett att undersöka? Mäter inte instrumentet det som avsågs att 
mäta, då spelar det ingen roll att resultatet av mätningen är bra. (Patel och 
Davidsson, 1994) 

För att uppnå det som avsetts att undersöka har intervjufrågorna utformats efter 
syftet och problemformuleringen. Dessutom har intervjufrågorna lämnats in för 
granskning av handledare. Det är ofta svårt att formulera frågor så att man vet 
med säkerhet att mätningen blir giltig. Enkätens innehåll har också utformats 
utifrån syftets innehåll och forskningsfrågorna. Enkäten har dessutom provats för 
att undersöka att alla frågor uppfattades på rätt sätt, innan den skickades ut till de 
berörda i ungdomsgruppen.  
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Provningen gick till på så vis att en av individerna i ungdomsgruppen fick göra 
enkäten innan alla andra och ge kommentarer till vad som skulle behövas ändras 
och vad som denne inte förstod. Dessutom har flera utomstående enbart läst 
igenom enkäten och gett sina kommentarer. Efter detta har sedan enkäten 
slutligen utformats. 

2.5 Litteraturstudier 

Examensarbetet tar upp olika teorier som kommer att vara till stöd vid analys 
och resultatarbetet samt vid den slutliga diskussionen. Litteratur som behandlar 
ledarskap, motivation, arbetsledning samt generationslikheter och konflikter. 

2.6 Dokumentstudier 

NCCs hemsida har studerats då det varit nödvändigt att undersöka NCCs 
grundläggande värderingar gentemot sina kunder men framförallt internt bland 
ledarna och om det stämmer med det resultat som kommer fram. 

2.7 Analysmetod 

Analysen hör till den fas i undersökningen där man tar reda på om datan som 
samlats in egentligen belyser de fenomen som undersökningen skulle belysa. 
Detta kräver att data sammanställs och iordningställs så att eventuella mönster 
kommer fram. Datan i sig kan inte tala, den måste tolkas på något sätt. (Repstad, 
1999). 

2.7.1 Enkätundersökning 

Enkätfrågorna utformades så att frågeställningarna i syftesbeskrivningen och 
problemformuleringen ska kunna svaras på och ge resultat. Enkäten skickades ut 
till samtliga berörda i ungdomsgruppen, där svar beräknades att komma från 
minst två tredjedelar för att undersökningen skulle kunna räknas som valid. 
Enkätsvaren hanterades konfidentiellt efter överenskommelse med samtliga 
respondenter samt efter eget beslut. Sammanställningen av enkätens 
svarsinnehåll har skett efter olika slags diagrammodeller, bl.a. efter histogram 
samt efter en egen modell. (Se kapitel 4 Analys samt Bilaga 2-5). Men också 
genom analysering av den svarandes olika åsikter på olika frågeställningar och 
sammanställa det som en uppräknande funktion i Bilagorna 2-5. 

2.7.2 Intervjuer 

Intervjufrågorna utarbetades efter enkätfrågorna och fördjupades för att passa på 
individnivå. För att ta fram de personer som skulle intervjuas valdes lottning 
som ett av många sätt. Lottning valdes pga. det stora omfång som 
ungdomsgruppen består av och det är svårt att motivera varför man väljer olika 
individer till intervju. Fyra personer lottades fram. Dessa fyra personer är inte 
namngivna i denna rapport och deras svar är anonyma. Svaren analyserades efter 
åtta stora huvudfrågor. Dessa åtta huvudfrågor redovisas grundligt i 
analysavsnittet. Frågor respektive svar redovisas fullständigt i Bilaga 6-7. 
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2.7.3 Observation 

Efter överenskommelse med handledare Bertil Sundström så medverkade 
författaren vid ungdomsgruppens träff i april 2002.  

2.7.3.1 Arbetsledarträff/Kickoff 

Arbetsledarträffen var en inledning till att få en grundläggande inblick till den 
gruppering ungdomsgruppen har. Detta kommer att beskrivas mer ingående i 
analysavsnittet. 

 



 Organisation 

Luleå tekniska universitet 
Jeanette Niva 

18

3 Organisation 

3.1 Information om NCC 

Enligt informationen som finns att läsa på Internet (www.ncc.se) är NCC är ett 
av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 
en omsättning på 45 MDR SEK och 25000 anställda.  

NCC bygger vägar och anläggningar, infrastruktur för telekommunikation, 
bostäder samt övriga hus. NCC producerar också byggnadsmaterial och är en av 
Nordens största aktörer inom kross, asfalt och fabriksbetong. På utvalda 
marknader utanför Norden bedriver NCC stora, tekniskt avancerade 
anläggningsprojekt, bl.a. i Tyskland och Polen. NCC är specialiserat på 
fastighetsutveckling, det vill säga att identifiera, utveckla och sälja 
fastighetsprojekt. NCC hyr även ut maskiner genom en del i organisationen 
som heter NCC Altima.  

NCCs vision är att kunden ska kunna förvänta lite mer av NCC i att utveckla 
framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC ska vara det 
unga spännande företaget som präglas av kundfokus, enkelhet och 
ansvarstagande.  

3.1.1 Arbetsorganisation - Var hittas undersökningsgruppen?  

NCC i är uppdelat i tre stora grupper, NCC Construction AB, NCC Roads 
AB och NCC Property Development AB. 

Den svenska byggverksamheten finns samlad i NCC Construction Sverige AB. 
NCC Construction Sverige AB består av tolv olika underavdelningar, där bland 
annat Norrland ingår som en del. Region Norrland är uppdelad i fem 
avdelningar, där Norrbotten ingår. För mer detaljerad information se Bilaga 8. 
Ungdomsgruppens medlemmar finns att hitta i Luleå, Boden, Piteå, Gällivare 
och Kiruna.  

3.1.1.1 Undersökningsgrupp 

Gruppen som undersöks är den så kallade ”ungdomsgruppen” på NCC. 
Gruppen består av en samling yngre tjänstemän, till största delen arbetsledare 
och platschefer, som har en åldersgräns på max 40 år. Syftet med 
ungdomsgruppen är att yngre arbetsledare och platschefer i Norrbotten ska få 
chans att träffa varandra och utbyta erfarenheter på ett ordnat och strukturerat 
sätt. Kriterierna för att vara med i ungdomsgruppen är att man ska vara 
nyanställd som tjänsteman och tiden man får vara med är de tre första åren. Det 
är 24 stycken personer i ungdomsgruppen som undersökningen berör. 

3.2 NCCs generella arbetsbeskrivning 

NCC har en generell arbetsbeskrivning för både platschefer och arbetsledare. 
Den är till för att ge individen en generell befattningsbeskrivning i sitt dagliga 
arbete. Det är meningen att individen själv ska specialutforma den generella 
mallen efter personlig inställning och sin personliga målfokusering. 
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3.2.1 Platschef 

I platschefens generella befattningsbeskrivning så är det mesta individanpassat 
och det får individen fylla i själv efter hur verkligheten ser ut, t.ex. affärsområde, 
region, chef och placering inom organisationen. Dessutom så kan man läsa 
vilket generellt ansvars- och verksamhetsområde som gäller samt vilka 
befogenheter och huvudarbetsuppgifter som individen har. I 
arbetsbeskrivningen kan man också läsa ut vilken utbildning en person som 
platschef ska ha och vilken erfarenhetsgrund som kan vara önskvärd för 
positionen. Arbetsförhållanden för positionen beskrivs övergripande samt vilket 
ansvar individens position innebär. För mer ingående beskrivning se Bilaga 9. 

3.2.2 Arbetsledare 

I arbetsledarens generella arbetsbeskrivning, är det mesta liksom för platschefen, 
individanpassat, t.ex. affärsområde, region, chef och placering i organisationen. I 
befattningsbeskrivningen står det förutom detta, vilka befogenheter och vilket 
huvudansvarsområde arbetsledaren generellt har. Det kan naturligtvis ändras i 
förhållande till individen. Som ovan så kan man läsa vilken utbildning som krävs 
för positionen samt vilken erfarenhetsgrund som är eftersträvansvärd. Här står 
det också vilka arbetsförhållanden som arbetsledaren generellt kan råka ut för, 
samt vilket grundläggande ansvar som hör till positionen. För mer ingående 
beskrivning se Bilaga 10. 

3.3 NCCs grundläggande värderingar 

Värderingarna i NCC är viktiga. De kan lägga grunden till hur företagets 
anställda uppträder mot varandra och kunder. De kan ge ledning i både svåra 
och mer vardagliga val på arbetsplatsen. Se Figur 3.1 nedan som visar på NCCs 
värderingar. (Information hämtad från NCCs hemsida, www.ncc.se)  

Figur 3.1 NCCs grundläggande och utåtriktade värderingar (Hämtad från NCCs 
hemsida) 
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NCCs grundläggande värderingar är: 

• Ärlighet, betyder att NCC gör affärer på ett korrekt sätt och att kunden 
alltid kan lita på de besked som ges samt att alla ledare inom NCC inte 
döljer fakta utan har modet att vara klara och tydliga. 

• Respekt, betyder att allas åsikter är av värde. Men när sedan beslutet är 
fattat så innebär respekt att alla ställer upp och stöder beslutet. Respekt 
betyder också att kunna skilja mellan person och åsikt – man kan ha olika 
åsikter och samtidigt respektera varandra och arbeta konstruktivt mot givet 
mål. 

• Tillit, betyder att alla ställer upp för NCC och företagets värderingar som 
en grund för kraftfull utveckling. Tillit betyder också att vi gör det vi säger 
och att vi därmed får en utveckling där alla drar åt samma håll. 

Tre värderingar är speciellt viktiga i det praktiska arbetet och i relationerna med 
kunderna.  

• Med Fokusering menar NCC att allt startar med kunden. NCC ska ge 
kunden all uppmärksamhet och därmed göra bra affärer. Allt engagemang 
ska kraftsamlas mot kunden och det som inte tillför kunden eller NCC 
något värde ska bort.  

• Med Enkelhet menar NCC att inte i onödan göra saker och ting krångliga. 
Stora företag blir lätt byråkratiska och tröga. NCC har en styrka i sin storlek 
men måste bekämpa den byråkratiska baksidan. Genom enkelhet frigörs 
energi som kan läggas på affärer och effektiv verksamhet. 

• Med Ansvarstagande menar NCC att drivkraften i ett företag kommer ur 
ett tydligt ansvar, som utökas i takt med framgångar. Ansvarstagande handlar 
om att se till att något händer, att agera och inte vänta på att någon annan 
agerar. Att ta sitt eget ansvar och inte klandra andra. Att stå upp och visa 
ledarskap. 
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4 Teoribildning 

Teoriavsnittet börjar med ett avsnitt om fyrtiotalisterna och sjuttiotalisterna för 
att ge en grundläggande bild av hur genomsnittet ser ut. Sedan kommer 
ledarskap och arbetsledning att beskrivas mer ingående, för att därefter ge rum åt 
en övergripande förklaring av vad värderingar, arbetstillfredsställelse, motivation 
och feedback innebär. Kommunikations- och informationsprocessen berörs 
också men bara ytligt.  

4.1 Fyrtiotalisterna och sjuttiotalisterna 
”Ack och ve! Ungdomen är icke som förr. 

Den lyder icke gamlas råd…” 
(Inhugget i sten med kilskrift i det gamla Babylon.) 

4.1.1 Fyrtiotalisterna 

Under Fyrtiotalet föddes ovanligt många barn i Sverige, men även i övriga 
västvärlden. På överfyllda BB-avdelningar lade man nyfödda i korridorerna. De 
var större, friskare och rosigare än tidigare generationer barn och de hade fått 
”fri uppfostran”. De växte upp under efterkrigstidens högkonjunktur och de 
hördes och syntes och var irriterande självsäkra. Dessa ”fyrtiotalister” har 
alltifrån sin födelse utgjort en stark och framgångsrik generation, kanske just för 
att de fick en fri uppfostran. Dessa barn växer upp och skolorna blir precis lika 
överfyllda som sjukhusen några år tidigare varit. (Rasmusson, 1985) 

Dessa barn växte upp med böcker som Pippi Långstrump och serier som Kalle 
Anka och fick en bra grund att stå på. När dessa barn sedan kom upp i tonåren 
på femtiotalet skapades nästan hela den moderna tonårskulturen nästan bara för 
dem. Som studenter revolterade de och satte sig upp mot det de tyckte var 
orättvist och fel. Det var under den tiden som det blev vanligt att man gick 
längre i skolan och utbildade sig högre upp i åldrarna och kom ut på 
arbetsmarknaden innan arbetslösheten satte in. Både killar som tjejer. Det var 
också då som flertalet universitet och högskolor kom till. ”Fyrtiotalisterna” var 
revolutionärer och eldsjälarna bakom det sena sextiotalets vänstervåg och 
brokiga demonstrationskultur, med Vietnamrörelsen, 1:a maj demonstrationer 
och rädsla för kommunisterna. (Rasmusson, 1985) 

Sedan blev det lugnt ett tag. Radhusen började fyllas och Ikea slog rekord. 
”Fyrtiotalisterna” började få egna barn. Dagisdebatter och skoldebatter brusade 
upp vid försök att stänga skolor, för att lugna sig när daghem och skolor byggdes 
ut och utvecklades. Äldre tjänstemän avpolletteras för att ge plats åt de yngre 
fyrtiotalisterna. Så helt plötsligt började fyrtiotalisterna känna av åren, man fick 
fyrtioårskriser. Nu är fyrtiotalisterna inne i den övre medelåldern, om inte ens 
ett decennium börjar det vara deras tur att gå i pension. Men eftersom det är 
frågan om en ytterst vital generation som äter hälsokost och joggar och håller sig 
i form på alla sätt och vis och avskyr att åldras så kommer de säkert att behålla 
greppet om oss andra långt efter pensionen. (Rasmusson, 1985) 
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4.1.2 Sjuttiotalisterna 

Det var under sjuttiotalet som fyrtiotalisterna började bilda familj och 
därigenom kan man rent logiskt säga att det är sjuttiotalisternas föräldrar och 
föredömen. Det är genom dessa ”kanaler” som den generationen fått sina 
värderingar och uppfostran. Sjuttiotalisterna som första generation föddes rakt in 
i det elektroniska informationssamhälle som höll på att ta form och har således 
växt upp med chansen att kommunicera och ha kontakt med människor över 
stora ytor. Även rörlighet i form av resor och kommunikationsvägar har 
utvecklats under sjuttiotalisternas uppväxt. (Andersson, Fürth, Holmberg, 1993) 

Från barnsben har sjuttiotalisterna blivit inpräntade att utbildning är viktigt och 
det faktum att det är så, har kanske satt käppar i hjulet för mer praktiskt lämpade 
individer. ”- Om jag skulle vara ung nu, då skulle jag ta alla chanser”, har 
sjuttiotalisterna hört nog så ofta av sina föräldrar i den äldre generationen. 
Genom fyrtiotalisternas krav på utveckling av den offentliga sektorn har 
sjukvården för sjuttiotalisterna som barn och tonåringar varit professionell, så 
sjuttiotalisternas hälsa har alltigenom varit bättre än tidigare generationers. 
(Andersson, Fürth, Holmberg, 1993) 

Fyra femtedelar av sjuttiotalisterna har vuxit upp med bägge sina föräldrar i det 
man i dagligt tal kallar kärnfamiljen, detta trots stigande skilsmässostatistik. Men 
skilsmässorna sker oftast då barnen är vuxna och utflugna ur föräldrahemmet. 

För sjuttiotalisterna har det varit svårt att komma in i vuxenvärlden, detta pga. 
att arbetsmarknaden sett ut som den gjort. Därför har det varit svårt att skapa sig 
ett eget liv utan hjälp från föräldrar, med arbete, bostad och en hyfsad ekonomi. 
(Andersson, Fürth, Holmberg, 1993) 

4.1.3 Generationsskillnader 

Det händer ofta att vuxengenerationerna upplever att ungdomen förändrats 
sedan de själva var unga. Oftast är det en fråga om negativ förändring. Man 
tycker att disciplinen blivit sämre, att respekten för de äldre minskat, att 
ungdomarna helt enkelt blivit mera uppkäftiga. Redan den gamle grekiske 
filosofen Sokrates, som levde 450 år före Kristus, anses ha sagt följande: 

”Ungdomar nuförtiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. 
De visar ingen respekt för äldre människor och älskar tomt pladder istället för 
arbete. De reser sig inte längre när äldre personer kommer in i ett rum. De säger 
emot sina föräldrar, pratar före alla andra, glufsar i sig maten och tyranniserar 
sina föräldrar”. 

Men om det nu är så att ungdomen förändras, så är det naturligtvis inte endast 
negativa förändringar. Skulle man idag fråga ett antal svenskar vad som skiljer 
dagens unga människor från tidigare generationers, så skulle många framhålla 
sådana förhållanden som att unga människor idag är mera öppna och 
självständiga, medvetna och kunniga om samhällets och världens problem. Men 
även vuxengenerationen förändras gradvis, men inte lika snabbt. 
Samhällsförändringar anammas kanske först av den yngre generationen för att 
sedan slå igenom med några års fördröjning i den äldre generationen. 
Samhällsvärderingar som berör hela samhället påverkar både yngre och äldre, 
men på olika sätt. (Andersson, 1982) 
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Att dagens unga är mer öppna än tidigare generationer var, hänger naturligtvis 
samman med att samhället överhuvudtaget är mera öppet idag. Att de yngre 
idag är mera välinformerade beror bl.a. på att tillgången på information blivit 
mera lättillgänglig. Även vuxengenerationerna är mera välinformerade idag, fast 
det tar sig uttryck på andra sätt. (Andersson, 1982) 

Att det finns skillnader mellan yngre och äldre människor i åsikter, attityder och 
värderingar vore naturligtvis dumt att förneka. De sammanhänger med olikheter 
i bakgrund, erfarenheter och livssituation, för att nämna några orsaker. Att det 
hör till den yngre generationen att opponera sig tycks vara någonting som 
många anser självklart och tar med ro. Det är en del i den mänskliga 
utvecklingen. (Andersson, 1982) 

Men det ligger en fara i att försöka generalisera, kategorisera och behandla 
människor utifrån en åldersdimension. Detta är en tendens som blivit allt 
starkare i dagens samhälle. Det talas om pensionärer som om alla vore lika och 
formade efter samma mall, precis som det talas om och hur man behandlar 
yngre människor. Man talar om tonårskultur, 30-åringar, fyrtioårskriser mm. 
Det är visserligen riktigt att unga människor, liksom äldre, befinner sig i en 
situation, som på många sätt är gemensam för flertalet. Men man kan lika lite 
uttala sig generellt om yngre individer som man kan uttala sig generellt om 
andra åldersgrupper i samhället. Det är en fara att se alltför mycket på det 
generella, man bortser då från det individuella och det är inte alltid att föredra. 
(Andersson, 1982) 

4.2 Arbetsledning, ledarskap och ledartänkande 
”Inget är omöjligt för den som inte själv behöver göra det.” 

(Thomas L Martin Jr, Malice i Blunderland) 

4.2.1 Arbetsledning och ledarskap 

Ledarskapet har kommit allt mer i fokus i företag och offentliga organisationer. 
När konkurrensmedlen är kunskap, kvalité och service blir människan en 
mycket viktigare produktionsresurs än råvaror och anläggningar. Då förskjuts 
tyngdpunkten i chefens uppgifter. Det blir viktigare att leda människor än att 
styra organisationen. För att nå framgång måste chefen vara ledare. (Alpsten, 
1994)  

Den som är chef förväntas fungera som ledare. En definition är att ledarskap 
uttrycks i termer av inflytande (påverkan) mellan människor. Ledarskap är på så 
sätt inte något som finns ”hos” en person, det är en process mellan två eller flera 
personer. Om man studerar en grupp människor kommer man att finna att alla 
gruppens medlemmar utövar ledarskap. Samtidigt kan man observera att olika 
individer har olika inflytande. (Lennerlöf, 1989) 

Arbetsledare är personer som ska syssla med arbetsledning. Med arbetsledning 
menar man det ledarskap som utövas i arbetssituationer. Ledarskap kan i sin tur 
definieras som det inflytande en individ utövar på andra individer. Ledarskap, 
och därmed också arbetsledning, är alltså inte ett individuellt förhållande. Det är 
en socialpsykologisk process, ett fortlöpande samspel mellan individer. 
(Lennerlöf, 1976) 
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Den upplevelse ledaren har av sin roll styr det sätt på vilket ledaren agerar, de 
arbetsuppgifter ledaren ser som sina och det ansvar ledaren upplever sig bära. 
Rolluppfattningen avgör därför t.ex. vilka informationskällor som anses 
tillförlitliga, vilka kontakter som upplevs värdefulla, vilka det är som får råd och 
vilka det är som får ge råd. Rollupplevelsen styr förhållningssättet till 
organisationen och till medarbetarna och blir synlig genom den ledarstil som 
anammas. (Their, 1999) 

4.2.2 Ledarstilar 

Olika sätt att organisera och leda arbetet utrycker olika strategier. Strategierna 
baseras på olika antaganden om den mänskliga naturen. Detta är då 
utgångspunkten för McGregors beskrivning av teori X och teori Y.  

Om man utgår från att genomsnittsmänniskan är lat, har dåligt omdöme, enbart 
ser till sin egen fördel, inte vill ta ansvar och har en inneboende motvilja mot 
alla slags förändringar (teori X). Om man tänker så blir det naturligt att 
organisera och leda arbetet efter att den enskilde endast ska utföra i detalj 
föreskrivna uppgifter. Som ledare måste man noga kontrollera att den enskilde 
utför givna order och den enskilde presterar inte mer än vad han får lön för. 
Detta framkallar emellertid den uppfattningen hos den anställde att hans 
synpunkter inte uppskattas och att arbetet är ett nödvändigt ont som man får 
uthärda för att tillfredsställa behov på fritiden. Den anställde blir oengagerad, 
han avstår från initiativ och ansvar. Detta kommer i sin tur att bekräfta 
utgångsteorin. Det blir ett ekorrhjul. (McGregor, 1966) 

Om man istället utgår från att människan är en aktiv varelse som utöver 
materiella behov också har ett behov av gemenskap, uppskattning, självrespekt 
och utveckling (teori y), så söker man andra organisations- och ledningsformer. 
Dessa utgår då från de nämnda högre behoven och ger människan möjligheter 
att i gemenskap med andra och på eget ansvar engagera sig i en produktiv 
verksamhet. Arbetsledningen ger utrymme för medarbetarnas initiativ, 
självständighet och medbestämmande. (McGregor, 1966) 

4.2.3 Förhållandet mellan chef och medarbetare 

De fyra olika ledarstilarna och medarbetarstilarna baseras på ett system där varje 
ledare och medarbetare arbetar på ett visst sätt där deras arbetssätt kan 
klassificeras under en viss stil. L1 står för ledarstil 1, och L2 för ledarstil 2, etc. 
M1 står för medarbetarstil 1, M2 för medarbetarstil 2, etc. (Sundström, 2002) 

L1 är en stil som är mycket öppen för förändringar och ser utveckling som en 
sporre, delegering är enkelt och ledaren ger ansvar till sina medarbetare att lösa 
olika uppgifter. Ledaren tar snabba beslut och är inte alls så beroende av vad den 
överordnade chefen kommer att anse. I L4 jämfört med L1 är ledaren inte alls 
öppen för förändringar och tycker att allt ska vara som det alltid har varit. Är 
mycket beroende av vad omgivningen anser om beslut och har svårt att ta egna 
beslut utan att fråga sin överordnade chef. Har svårt att delegera uppgifter och 
att ge ansvar. L2 är en stil som har lite mindre karaktär än L1 L3 är en stil som 
har mindre karaktär än L4. 
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M1 är en stil där medarbetaren vill ta mycket eget ansvar och gör gärna svårare 
saker för att utvecklas. Anser att förändring är utveckling och klarar att ta egna 
enklare beslut i sitt dagliga arbete. En medarbetare i M4 kan inte ta egna beslut 
och vill inte ta något eget ansvar alls. Förändring är jobbigt och förstör den 
struktur som medarbetaren är van vid. M2 har lite mindre karaktär än M1 och 
M3 minde än M4.  

Naturligtvis kan man byta stil vid utveckling och hamna i en ”annan ruta”, men 
det är oftast bara vid mindre steg som från L1 till L2. Det är oerhört sällan som 
extrema fall inträffar, t.ex. där en L1 går till L4 och tvärtom. De olika stilarna 
kan också överbrygga varandra på olika områden. En ledare som finns i L1 har 
lätt för att leda personer som finns i M1 och M2, kanske t.o.m. M3, men att 
leda en person i M4 kan vara svårt. Detsamma gäller en ledare som finns i L4, 
som då tvärtemot L1 kommer att ha svårt att leda en person i M1. En 
medarbetare som finns i M1 kommer då att ha svårt att arbeta under en ledare i 
L4 se exempel i Figur 4.1 nedan. 

 

 
Figur 4.1 De fyra olika ledarstilarna och medarbetarstilarna. De streckade linjerna visar 
de ledarmöjligheter som är möjliga och skulle kunna ge ett produktivt samarbete. De 
heldragna linjerna visar på de möjligheter som en medarbetare i M1 skulle kunna arbeta 
effektivt under.(Fritt efter Sundström, B. efter föreläsning under våren 2002) 

4.2.4 Styrning 

Styrning, ett annat ord för management. Styrning och ledarskap är inte samma 
sak. Ledarskapets uppgift är att driva förändringar. Styrning bygger upp helheten 
genom analys av delarna. Ledarskapet utgår från helheten och härleder vad som 
behöver göras från vad som skall förverkligas. Styrning är en fråga om tekniker, 
strukturer, metoder och system. Medan ledarskap är en fråga om kultur, 
normer, värderingar och relationer. Man kan säga att styrning är uppbyggt av 
fyra nyckelaktiviteter, planering, budgetering, organisation och kontroll. 
(Wiberg, 1992) 

L1 L2 L3 L4 

M1 M2 M3 M4 
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4.2.5 Delegering 

En verklig delegering, där underställda självständigt handlägger uppgifter som 
tidigare skötts på en högre nivå, kommer sannolikt att innebära vissa 
förändringar i hur dessa frågor hanteras. Ofta finns det flera inbördes olika sätt 
att utföra en arbetsuppgift, som alla kan vara tillfredsställande. Den delegerande 
chefen och ledaren måste lära sig att acceptera att andra utför uppgifter på annat 
sätt och låta medarbetarna arbeta på det sätt som passar dem. Medarbetarna 
måste få goda möjligheter att klara de uppgifter som delegeras. Som ledare måste 
man överväga vad som ska delegeras, när och till vem. Att delegera maximalt är 
inte under alla omständigheter det bästa. Också ledare kan behöva stöd i 
delegeringsprocessen. De behöver känna att omgivningen accepterar på det sätt 
som delegeringen sköts och att frågor löses på andra sätt än tidigare. Att delegera 
är sålunda inte bara att lämna över arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter till 
andra. Det är i hög grad en fråga om att aktivt arbeta med att ge medarbetarna 
förutsättningar för att kunna ta över nya frågor. (Lennerlöf, 1989) 

4.3 Arbetstillfredsställelse och motivation 
”Den kompetente ledarens uppgift är att skapa en miljö 

i vilken de mest önskvärda händelserna 
är de som också har största sannolikheten att inträffa.” 

(Ralph Ablon) 

Motivation är väsentligt för att organisationer och människor skall lyckas i 
arbetet. Människan motiveras och drivs att arbeta på grund av sina värderingar 
och möjligheter. De starkaste faktorerna som styr människans motivation är 
människans personlighet, människans hopp och människans fruktan. (Maccoby, 
1998) 

Det finns olika motivations - och behovsteorier som försöker förklara vad det är 
som ska vara uppfyllt för att människan ska känna motivation att arbeta samt 
varför människan drivs att arbeta. Förklaring av två teorier kommer i styckena 
nedan. 

4.3.1 Maslows behovstrappa 

Behovstrappan är uppbyggd av fem olika steg, där det första måste vara uppfyllt 
för att det andra ska kunna uppfyllas, osv. Det första steget behandlar 
människans grundläggande fysiologiska behov såsom sömn, mat, luft att andas, 
värme, sexualitet mm. Sådant som måste vara uppfyllt för att människans 
överlevnad inte ska hotas. På nästa nivå finner man behoven av trygghet i livet, 
säkerhet och hälsa. På det tredje trappsteget finns de sociala behoven, i form av 
gemenskap och kärlek. Den fjärde nivån finner man jagbehoven, behov av 
självrespekt, av att uppleva att man har ett värde och att man uppskattas. Det 
femte trappsteget innefattar behovet av självförverkligande, att få utvecklas så att 
ens inneboende resurser kan tillvaratas och att man lever ett fullvärdigt liv. Se 
Figur 4.2 nedan. Maslows teorier har bl.a. använts för att förklara att människor 
i olika kulturer och under olika tidsepoker ställer olika krav på arbetet och är 
beredda att acceptera olika arbetsförhållanden. Modellen har kritiserats pga. att 
den förutsätter en nästintill instinktmässig styrning av mänskligt beteende, den 
bortser från att människan lär sig att sträva efter olika mål. (Maslow, 1987) 
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Figur 4.2 Maslows behovstrappa (Efter Maslow, 1987) 

4.3.2 Maccobys nya motivationsteorier 

Maccobys nya motivationsteorier förklarar varför människan arbetar. För att 
förbättra arbetsförhållandena har Maccoby tagit hänsyn till två olika kategorier, 
ett ekonomiskt tekniskt och ett socialt mänskligt. Teorierna syftar till att 
förbättra effektiviteten i arbetet, där det gäller att utnyttja resurserna mer 
produktivt och skapa nöjda kunder. 

Maccoby skriver om en ny typ av organisation som kallas teknoservice- 
organisation. Spelreglerna i en teknoserviceorganisation är elektroniska och 
informationsintensiva. Det innebär datorer, datorstödd konstruktion och 
formgivning, programmerade telekommunikationsnät, samt artificiell intelligens. 
Personalen i en sådan organisation är organiserade i lag och måste ha befogenhet 
att fatta beslut som överensstämmer både med konsumenternas behov och det 
egna företagets strategiska mål. 

Olika situationer i livet stimulerar olika drifter på en arbetsplats. Men det beror 
också på vilken slags person man är och vilken familjekultur man växt upp i. 
Maccoby beskriver åtta drifter som motiverar människor att arbeta, 
självbevarelse, samhörighet, njutning, information, kunnande, lek, värdighet 
samt mening. Utifrån dessa åtta drivkrafter så kan företaget, stärka och leda de 
anställda med hjälp av fyra verktyg, ansvar, belöningar, sakskäl och relationer. 
(Maccoby, 1998) 
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4.4 Kulturkrockar och informella organisationer 
Den moderna mänskligheten har en dubbelmoral,  

en som vi predikar men inte tillämpar  
och en som vi tillämpar men inte predikar.  

(George Bernard Shaw) 

Man kan likna en organisation vid ett isberg, en liten del av organisationen är 
synlig, medan huvudparten av isberget, liksom i organisationen utgörs av en 
osynlig del. I den formella delen finns företagsstrukturen, teknikanvändningen, 
ekonomi, målsättningar etc. I den informella delen hittar man attityder, 
värderingar, normer mm. Man kan säga att den synliga delen innehåller sådant 
som är enkelt att avläsa och är mätbart. I den osynliga delen däremot finns allt 
som är svårt att mäta i en organisation, oliktänkande, känslor, grupperingar. Se 
Figur 4.3 nedan Detta gör den informella delen mycket mångfacetterad och 
svårgripbar, därför har ett antal spelregler och färdiga system utarbetats som man 
försöker följa för att olika organisationskulturer ska kunna jobba mot samma mål 
och utföra arbete med liknande teknik. (Their, 1999) 

Figur 4.3 Formella och informella organisationer (Efter Their, 1999) 

4.5 Värderingar 
”Den som förstår,  

hatar inte”. 
(Selma Lagerlöf) 

Med värderingar förstås de grundantaganden som människan har om vad som är 
viktigt respektive oviktigt, rätt respektive fel, primärt respektive sekundärt etc. 
Detta gör grunden för människans drivkraft och val av handlingsmönster. 
Värderingarna är determinanter för våra behov. Behoven styr våra mål och 
därmed hur vi handlar. I viss bemärkelse är värderingarna gemensamma. Detta 
gäller särskilt allmänmänskliga, kulturellt anknutna värderingar såsom ärlighet, 
hövlighet, rättvisa, pålitlighet och uppriktighet etc. Inom olika kulturer har 
människan därtill gemensamma moraliska och etiska värderingar, t.ex. gällande 
hur människor och djur bör behandlas. (Their, 1999) 
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4.6 Kommunikation och information 
”Anledningen till att vi har två öron men bara en mun, 

är att vi skall lyssna dubbelt så mycket som vi talar.” 
(Den grekiske filosofen Zenon från Kition)  

Information och kommunikation får en allt viktigare roll i samhället. Fler sysslar 
med information, färre med ren industriproduktion. Att informera någon 
innebär att delge någon kunskap om något. I dagens samhälle betyder kunskap 
makt. Ju mer du vet, desto större möjlighet har du att välja, påverka och sålla.  

4.6.1 Information 

Den information och det beslutsunderlag som medarbetarna behöver för att 
kunna sköta sitt dagliga arbete kallas arbetsinformation. De behöver tydliga mål, 
instruktioner, råd och stöd. De dokument som reglerar arbetet kallas 
styrinformation, där ingår bl.a. måldokument, riktlinjer, styrsystem och budget. 
För att ge medarbetarna en överblick över läget i organisationen kan en 
kontinuerlig nyhetsinformation vara aktuell. Av värdeinformationen framgår 
själen i företaget, som bidrar till vi-andan i företaget och skapar enighet kring de 
gemensamma målen. (Alpsten, 1994) 

4.6.2 Kommunikation 

All kommunikation börjar med att lyssna. Språkligt sett betyder all 
kommunikation ungefär ”dela med någon” och ”göra gemensam”. I en 
kommunikationssituation delas parternas respektive uppfattning av det som 
diskuteras. Det är viktigt att dessa båda parter förstår den andres verklighet, eller 
snarare den andres uppfattning av verkligheten. En viktig del i 
kommunikationsprocessen är att bägge har en ömsesidig förståelse av 
verkligheten. Men det betyder inte att det kommer att leda till en gemensam 
uppfattning av den. (Alpsten, 1994) 

Kommunikation är ett medel för att nå resultat i arbetet. Får människor bättre 
information blir de inte automatiskt mer kunniga eller engagerade i arbetet. 
Man kan inte heller säga att bättre information påverkar arbetsresultatet och 
verksamhetens mål. Men om informationen kommer till genom 
kommunikation så bildas en relation som kan bli lönsam för företaget, därför att 
människor i allmänhet vill ha ut tre saker av att kommunicera med en annan 
människa nämligen, ett behov av att få kontroll över situationen, som människa 
vill man känna att samtalet bidrar till den personliga utvecklingen, sen så vill 
människan därutöver bli bekräftad. (Alpsten, 1994) 
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4.6.3 Informations- och kommunikationsprocessen. 

All information är en slags påverkan. Det handlar om att förflytta tankar och 
idéer, t.ex. i form av ett meddelande från en person, (sändaren) till en annan 
person (mottagaren). Se Figur 4.4 nedan, en enkel figur av informations- och 
kommunikationsprocessen. 

Figur 4.4 Informations- och kommunikationsprocessen. (Egen tolkning efter Alpsten, 
1994) 

Denna process syftar till att mottagaren uppmärksammar budskapet, förstår dess 
innehåll och sedan tar till sig budskapet, vilket vill säga utvecklar kunskap. 
Sändaren har en avsikt med informationen som han skickar ut, antingen för att 
denne vill påverka, få gehör, öka sina eller någon annans kunskaper, engagera, 
förändra synsätt etc. Mottagaren har på precis samma sätt en viss grad av 
acceptans för att ta emot informationen och bli påverkad av den. (Alpsten, 
1994) 

Både sändare och mottagare är beroende av varandra. För sändaren är det viktigt 
att informationen kommer fram till mottagaren, och för att sändaren ska veta 
om den kommit fram är det viktigt att mottagaren på något sätt visar sändaren 
att informationen är mottagen och förstådd, i någon slags feedback- eller 
återkopplingsprocess. För mottagaren är det viktigt att få information och då är 
det på sändarens lott att framföra informationen på ett tydligt, ansvarsfullt, 
trovärdigt och ärligt sätt. Det är också viktigt att sändaren använder ett medium 
som passar det meddelande han vill skicka, t.ex. så borde ju ett muntligt 
meddelande riktas direkt mot den det berör och inte gå förbi något mellanled. 
Information försvinner lätt på det sättet. 

Sändare Mottagare Budskap (via kanal) 

Feedback 
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4.7 Feedback 
”Att fatta riktiga beslut 

är ett resultat av erfarenhet. 
Erfarenhet är ett resultat 

av att ha gjort fel. 
(Okänd) 

Det engelska ordet feedback kan närmast översättas med återkoppling eller 
återföring. Feedback kan definieras som den metod genom vilken det faktiska 
utfallet av en handling jämförs med det tänkta utfallet av handlingen. Människan 
har ett starkt beroende av signaler för att kunna avgöra om resultatet av det som 
sägs stämmer överens med avsikterna och därför är feedbackmekanismen viktig. 
Den gör det möjligt att jämföra resultat och målsättning, förväntat utfall med 
verkligt utfall etc. (Strasds, 2002) 

Att ge feedback innebär att visa intresse. Ledarens uppmärksamhet styrker 
medarbetarnas självförtroende. Att kunna tillfredsställa den enskildes behov av 
att känna sig betydelsefull är avgörande för företagets effektivitet och 
ekonomiska resultat. Det är meningen att alla ska arbeta mot ett gemensamt mål 
och det förutsätter ju att den enskilde ska känna till målsättningen och 
accepterar den. Ju mer medarbetaren ser sitt arbete som en del av helheten, 
desto mer kommer han att känna att det han gör bidrar till att företaget kan nå 
de uppsatta målen. Feedbacken hjälper honom att förstå sin roll i systemet. 
(Hagemann, 1993) 

I arbetslivet är bristen på feedback och respons den största motivationsdödaren. 
Att visa intresse och att ge feedback är särskilt viktigt när det gäller nyanställda. 
Det första intrycket är ofta avgörande för vilken inställning den nye 
medarbetaren kommer att ha till sin arbetsplats. 

Att ge feedback är att säga vad man tycker om andras attityder, handlingar och 
prestationer. Det man ser, känner och ger uttryck för, är ingen objektiv sanning 
utan en subjektiv uppfattning. Allt man observerar ser man utifrån sina 
värderingar och erfarenheter. Det är en bild som fångar den situation som finns 
vid det ögonblicket, och bilden kan ändras vid nästa ögonblick. (Hagemann, 
1993) 

Poängen med feedback till viss del är alltså att starta en dialog som resulterar i en 
gemensam verklighetsuppfattning mellan sändare och mottagare, t.ex. vid 
möten. Det finns både positiv och negativ feedback och det viktigaste vid båda 
är att vara tydlig, ärlig och använda ett bra språk etc. (Hagemann, 1993)  
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5 Analys 

Resultatet av analyserna i nedanstående kapitel kommer att redovisas i kapitel 6. 
Där kommer resultatet av undersökningen att läggas fram så att varje del får en 
teoretisk förankring med hjälp av de teorier som ska hjälpa att göra resultatet 
tillförlitligt. I detta kapitel redovisas svaren enbart. 

5.1 Enkätstudie 

Enkäten skickades ut till 24 stycken personer i ungdomsgruppen där 15 
personer svarade inom den tidsram som var uppsatt, en person kände att dennes 
arbetsuppgifter inte stämde överens med den typ av frågor som enkäten innehöll 
och avböjde därför. Några senare svar har inte kommit in även fast påminnelser 
skickats ut. I Bilaga 1 finns den fullständiga enkäten och i Bilaga 2 finns svaren.  

Orsaken till varför så många inte svarat kan bero på den mängd enkäter som 
skickas ut som de anställda ska svara på i förhållande till den mängd arbete de 
har att utföra och anser kanske därför att det inte är hög prioritet att svara, enligt 
Bertil Sundström. 

5.1.1 Fråga 1-8 Grundläggande basfrågor 

Dessa åtta grundläggande informationsfrågor ställdes för att kunna få en bild om 
vilken bakgrund som finns i gruppen som undersöks.  

I fråga 1, om könsfördelningen i gruppen, så var det bara en kvinna som svarade 
i förhållande till de 14 män som svarade vilket visar att könsfördelningen i 
ungdomsgruppen är skev. Även i fråga 2, om åldersfördelningen i gruppen, visar 
undersökningen att 53% av gruppen är över 31 år. De som är under 30 år är 
underrepresenterade i ungdomsgruppen med 47%. 

I fråga 3, om vilken befattning som var och en av de undersökta innehar så kan 
man säga att 66% av de svarande innehar en befattning som arbetsledare eller 
platschef. 

Nästan 50% av de svarande i fråga 4, om geografisk placering, svarade att deras 
placeringsort/stad var Luleå. 33% är placerade i Kiruna och 20% i Gällivare. I 
Boden eller Piteå har ingen skrivit att de är placerade. 

I fråga 5, om vilket företag den svarande ursprungligen anställdes, svarade 73% 
att NCC var det företag som de ursprungligen anställdes på. 27% svarade att de 
ursprungligen anställdes på SIAB. I fråga 6, om antal år med företaget svarade 
75% att de jobbat där mer än 3 år. Ingen svarade att de jobbat mindre än 1 år.  

Fråga 7, om vilka tidigare anställningar som gruppen innehaft, redovisas i Bilaga 
2. I fråga 8, om vilken utbildning som finns inom gruppen så var det en av 
personerna som ej svarade, varav några personer svarade med mer än ett svar. Se 
Figur 5.1 nedan 
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Fråga 8. Utbildning
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Figur 5.1 Diagram som visar den utbildning som finns inom ungdomsgruppen 

5.1.2 Fråga 9-12 Syn på ledarskap och hur man föredrar att leda 

Dessa fyra frågor ställdes för att ge en bild om hur ledarskapet bedrivs i 
ungdomsgruppen, hur ungdomsgruppen föredrar att leda och hur man ser på sitt 
ledarskap. 

5.1.2.1 Lönesystemets betydelse 

Fråga 9 är uppdelad i en A och en B fråga. A-delen handlar om den svarandes 
uppfattning om vilken betydelse lönesystemet har för ledarskapet. 27% svarade 
att det har betydelse i allra högsta grad, 40% svarade att det är ett hjälpmedel 
men är inte betydande, medan 33% svarade att det inte alls har betydelse. I B-
delen skulle de svarande besvara frågan om vilket lönesystem som föredras. 
100% svarade månadslön med bonus.  

5.1.2.2 Hur utför ungdomsgruppens ledare sitt ledarskap? 

I fråga 10 så räknades 5 påståenden (från A-E) upp för hur en ledare ska utföra 
sitt ledarskap, där de svarande skulle svara till vilken grad dessa påståenden 
stämmer in (från 1-5, där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt på dem själva). 
7% av de svarande i undersökningen svarade inte på denna fråga.  

I påstående A, ”som ledare är jag lyhörd för mina underställdas önskemål och 
svarar gärna på frågor”, så var det 47% som ansåg att det helt stämde in (5) 
medan 47% ansåg att det nästan stämde in helt (4). Påstående B, ”som ledare 
över en grupp har jag filosofin att ett arbete inte kan utföras utan att jag utövar 
min makt som ledare och hela tiden kontrollerar så att jobbet blir klart i rätt tid, 
jag anser att ‘morot och piska’ är det som motiverar arbetarna.” På det 
påståendet svarade 40% att inte alls stämmer (1), 40% att det inte stämmer till 
stor del (2), 13% att det stämmer ibland och ibland inte (3). I påstående C, ”som 
ledare över en grupp har jag filosofin att människor utför det arbete de har blivit 
ålagda så gott de kan och tar ansvar för att det blir gjort, som ledare känner jag 
att jag kan lämna arbetet en stund och ändå veta att det blir gjort”, svarade 27% 
att det stämmer in helt (5). 53% svarade att det stämmer in till stor del (4), 7% 
svarade att det stämmer ibland och ibland inte (3) och 7% svarade att det inte 
stämmer till stor del (2). I påstående D, ”jag vill hela tiden utvecklas och känner 
att förändring är motiverande”, svarade 80% att det stämmer in helt (5) medan  
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13% svarade att det stämmer in till stor del (4). Påstående E, ”Om jag är osäker 
på svaret på en fråga en underställd har, säger jag att jag vet svaret även fast jag 
inte gör det, detta för att inte visa mig svag eller mindre kunnig inför mina 
underställda, ‘man vill ju inte blotta sina svagheter’”. På det påståendet svarade 
60% att det inte stämmer alls (1) och 33% att det inte stämmer till stor del (2). 
För att åskådliggöra bättre för svaren hur ungdomsgruppen bedriver sitt 
ledarskap se Figur 5.2 nedan. 

Fråga 10 Sammanställning
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Figur 5.2 Sammanfattning av hur de svarande bedriver sitt ledarskap. 

5.1.2.3 Ekonomisk medvetenhet 

I fråga 11 skulle de svarande svara på hur de ställer sig till påståendet, ”hur 
viktigt är det i ledarskapsrollen att ha ekonomisk medvetenhet och veta vad det 
kostar”.(Även här används skalan 1-5, där 1 inte stämmer in alls och 5 stämmer 
in helt). 53% ansåg att det stämde in helt (5) och 40% ansåg att det stämde in till 
stor del. I fråga 12 fick de svarande själva berätta hur ekonomin och den 
ekonomiska medvetenheten påverkar deras ledarskap, fick bl.a. nedanstående 
kommentarer. Resterande kommentarer finns i Bilaga 3. 

”Mindre pengar mindre svängrum  svårare att leda ett minusbygge” 

”Det gör mig engagerad och målmedveten, strävan efter bra inköp och avtal etc. Vid 
uppgörelser/förhandlingar är medvetenheten om ekonomin självklart något som påverkat 
mitt ledarskap och min framgång.” 

”Ledarskap har inget att göra med min ekonomiska medvetenhet. Det är två skilda 
begrepp.” 

”Att man ska informera om läget och få alla att inse vikten av att hålla i pengarna.” 
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5.1.3 Fråga 13-16 Arbetstillfredsställelse socialt och i produktion 

Dessa fyra frågor ska ge en bild av hur arbetstillfredsställelsen ser ut i gruppen, 
om ungdomsgruppen är nöjd med sina arbetsuppgifter och vilka drivkrafter som 
finns inom gruppen. 

5.1.3.1 Ungdomsgruppens arbetstillfredsställelse 

Fråga 13 består av 16 påståenden (från A-P) som de svarande skulle bedöma 
stämmer in efter en skala mellan 1-9, där 1 inte stämmer in alls och 9 stämmer 
in helt. Dessa 16 påståenden är uppdelade i två grupper, socialt inriktad 
arbetstillfredsställelse och produktionsinriktad arbetstillfredsställelse. Den sociala 
delen handlar om hur ungdomsgruppen upplever trivsel, gemenskap och 
samarbete etc. på arbetsplatsen medan den produktionsinriktade delen riktar in 
sig på hur ungdomsgruppen upplever ekonomi, utförande och ansvar etc. 

Påstående B, C, D, G, I, L samt M är påståenden som tillhör den sociala delen, 
medan A, E, F, J, K, N, O och P tillhör den produktionsinriktade delen. 
Påstående H var en öppen fråga där de svarande skulle skriva tre viktiga 
ledarskapsvärderingar. 

• A. Jag vet inte så mycket om de andra delarna/regionerna i det företag jag 
arbetar i. (Produktion) 

• B. Mina närmaste medarbetare umgås jag med även på fritiden. (Socialt) 

• C. Jag delar med mig av mina erfarenheter. (Socialt) 

• D. På ”vår arbetsplats” kan man prata om saker som inte berör arbetet eller 
produktionen på ett naturligt sätt. (Socialt) 

• E. Det bästa jag vet, är att få ett jobb som jag kan vara stolt över. 
(Produktion) 

• F. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. (Produktion) 

• G. Vi delar liknande grundläggande värderingar om vad som är viktigt på en 
arbetsplats. (Socialt) 

• H. Under detta påstående fick de svarande skriva de tre viktigaste 
värderingarna i deras ledarskap. Dessa redovisas utförligt under rubriken, 
Värderingar (fråga 13 H). 

• I. Jag vågar fråga om det är något jag inte förstår eller kan. (Socialt) 

• J. Mina arbetsuppgifter stimulerar min utveckling. (Produktion) 

• K. Jag ser till så att projekten ALLTID blir klara i tid. (Produktion) 

• L. Jag trivs med i stort sett alla på min arbetsplats. (Socialt) 

• M. ”Jaja, någon kanske man inte kommer överens med, men man kan ju 
inte gå ihop med alla.” (Socialt) 

• N. Det viktigaste är att projekten går runt, vinst har ingen betydelse. 
(Produktion) 

• O. Jag presterar inte mer än det jag får lön för. (Produktion) 
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• P. Produktionen och att det alltid finns jobb är det viktigaste. (Produktion) 

För att enkelt åskådliggöra för hur den sociala och den produktionsinriktade 
arbetstillfredsställelsen ser ut, har ett diagramsystem byggts där man kan se hur 
tillfredsställelsen ser ut och om den är låg eller hög. 

Sammanställning social arbetstillfredsställelse

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Svarsalternativ

A
n
ta

l

B

C

D

G

I

L

M

Figur 5.3 Sammanställning av svaren till påståendena rörande den sociala 
arbetstillfredsställelsen. 

Eftersom diagrammen innehåller en hel del fakta så är det av vikt att det ska gå 
att läsa ut den information som visar tendenserna. Här nedan följer ett exempel 
så att det blir enkelt att följa strukturen. Om man börjar med påstående A, så 
tillhör det den produktionsinriktade delen och då går man till det diagrammet 
och läser av vilken av linjerna som grundar sig på svaren till påstående A, se 
Figur 5.4 nedan Då ser man att den linjens viktiga punkter ser ut som svarta 
romber, och läser man ut informationen så kommer man fram till att de flesta i 
ungdomsgruppen vet en hel del om delarna i det företag de jobbar i men inte 
allt. Det är inte någon som anser att det stämmer in helt och det är inte heller 
någon som anser att det inte stämmer in helt. 

Påstående B däremot tillhör den socialt inriktade delen, och det kan man hitta i 
Figur 5.3 här ovan. I det diagrammet kan man läsa av att påstående B är linjen 
med svarta romber. Informationen som kan läsas ur det är att ungdomsgruppen 
till stor del inte umgås med sina arbetskamrater på fritiden. 
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Sammanställning produktionsinriktad arbetstillfredsställelse
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Figur 5.4 Sammanställning av svaren till påståendena rörande den produktionsinriktade 
arbetstillfredsställelsen. 

5.1.3.2 Värderingar (fråga 13 H)  

I fråga 13 H skulle de svarande ange tre värderingar som är viktiga. Det enklaste 
sättet att redovisa svaren är genom uppräkning av svaren. 

”Trivsel, planering, uppföljning” 

”Ärlighet, lojalitet, empati” 

”Ärlighet, ansvar, öppenhet” 

”Arbetsmiljön, trivseln, lönen och att arbetena flyter bra” 

”Förtroende, ödmjukhet inför andra, respekt” 

”Trivsel, delaktighet, ansvar” 

”Ärlighet, lojalitet, uppriktighet” 

”Jobb med kvalitet, lagkänsla på arbetsplatsen, uppskattning” 

”Ansvar, organisation, funktion” 

”Att man alltid ska göra sitt bästa, att man ser till företagets bästa, att man samarbetar 
med varandra och hjälps åt” 

”Kvalitet; det som utförs ska vara lite bättre än det som förväntas, Ekonomi; blir det 
automatiskt om du får en bra kvalitet på det som utförs, Trivsel; är det viktigaste som 
finns för att uppnå det övriga, dvs. kvalitet och ekonomi. 

”Att kunna lyssna på andra, att kunna föra ett normalt samtal med överordnad, att 
kunna vara på samma nivå som underordnade (dåligt snack)” 
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5.1.3.3 Drivkrafter 

I fråga 14 skulle de svarande beskriva vilka drivkrafter de har och vilken 
målsättning de har med sitt arbete. Detta för att ta reda på vad som motiverar 
ungdomsgruppen och om arbetstillfredsställelsen är god inom gruppen. Är den 
inte det, få en bild med orsaker till varför det inte ser ut så. Samtliga 
kommentarer redovisas i Bilaga 4. Nedan följer ett urval. 

”Intresse och engagemang för vår verksamhet och affärerna som präglar vardagen.” 

”Har egentligen inga större drivkrafter, kanske att jag känner en tillfredsställelse när jag 
lyckats genomföra saker på mitt sätt trots att det funnits motstånd.” 

”-Frihet att styra mitt arbete/mina projekt  högt till tak.  

– Att jobba mot beställare och lyckas få dem tillfredsställda och nöjda. 

– Utvecklande och föränderligt, inte minst genom IT.  

– Kamratskap.  

– Att få bekräftat av en beställare/kund att man gjort ett kanonjobb med bra kvalitet och 
dessutom fått bra lönsamhet i projektet samt nöjda medarbetare är det som gör att jag trivs 
och fortsätter.” 

”Jag arbetar för att få lön.  

5.1.3.4 Arbetsuppgifter 

I fråga 15 skulle ungdomsgruppen besvara om de är nöjda med de 
arbetsuppgifter som de har att utföra. Det var 80% som svarade ja och 13% som 
svarade nej. Det var 7% som svarade både ja och nej. De 13% som sa nej fick 
möjlighet att kommentera vad de skulle vilja förändra eller utveckla. 

”Pappersarbetet är många gånger så onödigt tillkrånglat. Vi på NCC borde inte hela 
tiden se på de stora utan ta kunskaper även av de mindre byggföretagen. För de om några 
är riktiga överlevnadskonstnärer.” 

”Mer utvecklande arbetsuppgifter.” 

”Ibland har jag för mycket att göra så det blir till och ta till kvällarna.” 

”För många administrativa arbetsuppgifter överförs på platschefen.” 

5.1.3.5 Informella värderingar och kulturkrockar 

Informella värderingar och outtalade regler finns i varje organisation. I fråga 16 
skulle ungdomsgruppen svara om de har upplevt detta på något sätt. 33% 
svarade att de hade upplevt kulturkrockar i organisationen medan 67% inte hade 
upplevt några. De som svarade ja på frågan fick möjlighet att kommentera på 
vilket sätt de hade upplevt detta. 

”SIAB var ett familjärt företag med många duktiga ledare. NCC är kallt och hårt!” 

”Semester, vad är det? Övertidsersättning som syns i lönespecifikationen får ej 
förekomma.” 

”Övertidskvotering, (40 timmar räcker sällan och man förutsätts kvotera.)” 
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”Jag anser inte att alla kulturkrockar är av ondo utan tycker att det är viktigt att man 
stöter och blöter vissa saker.” 

5.1.4 Fråga 17-19 Framtiden och kommande utmaningar 

I dessa tre frågor fick ungdomsgruppen möjlighet att svara på hur de vill utföra 
ledarskap i framtiden, hur nya ledare kommer att överleva i organisationen, samt 
hur ungdomsgruppen upplever fyrtiotalisternas generation och dess ledarskap. 
Frågorna är uppbyggda så att de svarande själva fick ge sina kommentarer utifrån 
varje fråga. Samtliga kommentarer redovisas i Bilaga 5. Nedan följer ett urval. 

5.1.4.1 Ledarskap i framtiden 

”Leda projekten så de visar bra siffror – det är ju pengarna i grund och botten…” 

”Vara ödmjuk inför medarbetarna, respektera andras åsikter, vara en auktoritär ledare 
med ’glimten i ögat’.” 

”Information, delegering och ansvar.” 

”Lyssna på underordnade, berömma när det går bra och dåligt, ställa upp för 
underordnade och medarbetare.” 

”Kvalitetstänkande, miljö/arbetsmiljö, och lönsamhet.” 

5.1.4.2 Nya ledares sätt att överleva 

”Ödmjuka, ärliga och driftiga.” 

”Mer delegering, ingen övervakning, var och en tar ansvar för sitt eget arbete.” 

”Planering och struktur. Iver och vilja att arbeta och göra sitt bästa.” 

”Ta lärdom från andra, inte vara för prestigefulla, lyssna på medarbetare samt att vara 
engagerad i det man gör.” 

”Den nya generationen är mer öppen för att våga testa nya vägar. Ju fler nya ledare som 
kommer fram – ju starkare blir de. Men det gäller att få de yngre att stanna kvar i 
företaget.” 

5.1.4.3 Syn på fyrtiotalisternas generation och ledarskap 

”Trångsynthet i många situationer, ’så där har vi alltid gjort och så ska vi göra i 
framtiden’.” 

”Kontroll och övervakning.” 

”Det finns alla typer, tror inte man kan generalisera efter ålder.” 

”Erfarenhet” 

”På samma sätt som det finns yngre ledare med ett dåligt ledarskap finns äldre med ett 
föredömligt och mycket modernt ledarskap. Problemet är att ledarskapet trots vad alla 
säger inte är prioriterat vid företaget utan det är andra saker som anses viktiga. Det som 
den äldre generationen brukar vara bra på är att skilja huvudsak från bisak samt förmedla 
detta.” 

”Kunniga och kan genvägarna (krånglar inte till det i onödan), men är rädda för att 
blotta sig och styr med makt.” 
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5.2 Intervjustudie 

Analysen av intervjuerna går till så att samtliga frågor studeras och svaren på 
dessa redovisas. Intervjustudien är uppdelad i åtta delar. Dessa åtta delar är de 
samma som de åtta huvudfrågor som varit ledstjärnan i intervjuerna. 
Intervjufrågorna redovisas i Bilaga 6, samtliga svar på intervjufrågorna redovisas i 
Bilaga 7. De fyra intervjuade personerna ska kunna ge en representativ bild av 
hur bakgrunden ser ut i gruppen och vad ungdomsgruppen har för åsikt i olika 
frågeställningar. 

5.2.1 Grundläggande informationsfrågor 

Dessa grundläggande informationsfrågor ställdes för att ge en inblick i vilken 
bakgrund som finns inom gruppen. Åldern bland de intervjuade individerna är 
spridd, från 28 år till 36 år. Samtliga har en väg- och vattenutbildning på olika 
nivåer. Från YTH bygg till civilingenjör. Hälften är ursprungligen anställda på 
NCC och andra halvan på SIAB. Spannet över hur lång tid personerna arbetat 
inom branschen går från 4 år till 14 år. De intervjuade innehar positioner som 
platschef, teoretisk arbetsledare och kalkylator. De intervjuade personerna finns i 
Kiruna, Boden och Luleå.  

5.2.2 Värderingar 

Den här delen handlar om de ledarskapsvärderingar som finns inom 
ungdomsgruppen och vilka grundläggande värderingar om ledarskap som de 
yngre ledarna anser vara NCCs.  

De fyra intervjuade tycker att det är viktigt att lyssna och vara lyhörd, så att man 
visar att man lyssnar på vad medarbetarna har att säga. Men också att samarbeta, 
arbeta mot gemensamt uppsatta mål. Som ledare ska man vara delaktig i 
medarbetarna, ha daglig kontakt. Tydlighet och delegering är viktigt i den 
dagliga verksamheten, att lita på människor, att de klarar det de tagit sig för och 
att de tar sitt ansvar. 

Man anser att NCC på senaste tiden tryckt på att få in medarbetarna i 
bestämmandeprocessen och skapa ett engagemang. Att ledarskapet ska vara 
tydligt och att ledaren inte ska krångla till det så mycket, ett rakt ledarskap. 
Hälften av de intervjuade kunde inte känna vid sig att de hade upplevt att NCC 
hade några värderingar alls, och har de det så känns det inte intressant i det 
individuella ledarskapet. 
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5.2.3 Syn på ledarskap 

Den här delen kommer att belysa hur det egna ledarskapet upplevs, vilka drag 
som är viktigast i det egna ledarskapet samt hur de intervjuade vill utvecklas i 
sitt ledarskap. Har de respondenterna upplevt någon skillnad mellan ledare som 
kommer direkt från skolan och ledare som arbetat sig upp genom 
byggbranschen, t.ex. som snickare. Deras uppfattning om det är bättre att gå 
med en erfaren handledare när man kommer som ny i organisationen, eller om 
man ska kastas in i verksamheten med en gång. 

Det viktigaste i upplevelsen av det egna ledarskapet och det viktigaste draget är 
att ta hjälp av yrkesarbetarna. Att informera om händelser och prata med 
medarbetare och skapa engagemang. Det som kanske saknas i rollen som ledare 
är en tydligare profil av ledarskapet. Utan erfarenhet är det svårt att göra sig en 
egen profil som man kan stå för. 

Respondenterna kan inte uppleva någon speciellt stor skillnad mellan ledare 
som kommer direkt från skolan och ledare som arbetat sig upp till sin position. 
En fördel som ledare som kommer direkt från skolan har är ju deras datavana 
och mer ingående teoretiska kunskaper, medan den ledare som tidigare t.ex. 
arbetat som snickare har mer praktiska kunskaper och erfarenheter. I projekt 
med nya moment kan detta göra att den erfarne blir mer låst i och med att 
denne redan har en bestämd uppfattning om hur problemet borde lösas. Till 
största del så tror de intervjuade att det till stor del har att göra med vilken slags 
personlighet ledaren har, inte vilken bakgrund. Det kan naturligtvis ge fördelar 
och nackdelar som sagt, men det är ”huvudet” och ledarförmågan som är det 
viktiga. 

Samtliga av de intervjuade anser att det är bättre att först gå med en handledare 
ett tag så att erforderliga kontakter införlivas. För att senare övergå till att ta 
hand om egna mindre projekt och ta hjälp av handledaren som då finns i 
närheten i någon slags mentorroll med befogenhet att styra då det verkar 
behövas. Samtliga anser att det är mycket mer problem för en ledare att komma 
in i organisationen genom att kastas in i projekten med allt vad det innebär. 

5.2.4 Arbetstillfredsställelse och motivation 

Hur respondenterna ser på lönesystemets betydelse för hur det egna ledarskapet 
bedrivs, handlar den här delen bland annat om, men även hur engagemang och 
motivation skapas bland yrkesarbetarna, även fast det samtidigt ska vara 
kostnadsmedvetet. Upplever sig ledarna i ungdomsgruppen ha en helhetssyn i 
sina projekt och är det intressant att ta del av andras erfarenheter i projekt. 

Tre av de fyra intervjuade personerna upplever att månadslön med bonus är att 
föredra. Den person som anser att ackord är att föredra har aldrig arbetat med 
månadslön med bonus och kan därför inte jämföra med egna erfarenheter. De 
upplever i sig inte någon skillnad i själva resultatet mellan ackord och månadslön 
med bonus, men upplever mycket mer gorm och hets i produktionen då ackord 
används. Det är oftare mer diskussioner kring vad som ingår i ackordet och 
utförandet ska gå snabbt, och som ledare blir man den som får höra det tydligare 
om det blir fel. Fast ingen kan säga att det egentligen blir någon skillnad i det 
egna ledarskapet. 
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Samtliga anser att det är av vikt att yrkesarbetarna är delaktiga vid beslut och att 
de får den information som rör projektet. Det är viktigt med feedback och 
uppskattning. Feedback på hur olika moment har gått och uppskattning, t.ex. 
genom att bjuda på fika. Att visa intresse för individerna och inte bara prata om 
arbete, utan även om det privata, hur familjen mår, vad har hänt i helgen mm. 
Även om man kanske inte fördjupar relationen så gör man den i alla fall bredare. 

Samtliga av de fyra intervjuade anser att de har en helhetssyn. Vissa detaljer är 
kanske svåra att kunna allt om eller förstå, men det är inte den funktionen man 
har som arbetsledare eller platschef. Oftast sitter man själv som spindeln i nätet i 
projektet med inblick i, i stort sett alla delar. 

Alla fyra är positivt inställda till att ha en erfarenhetsbank, men är samtidigt 
skeptiska till om det skulle kunna fungera formellt. Informellt så diskuterar 
arbetsledare och platschefer m.fl. med varandra men det finns ingenstans man 
dokumenterar erfarenheter. De flesta av de intervjuade har fått en uppfattning 
om att det som gått bra det delar man gärna med sig av, medan det som gått 
dåligt är man inte intresserad av att prata om. Men det är ju det som är viktigt, 
framför allt om det är systemfel det handlar om, så att fel som kan åtgärdas inte 
drabbar andra.  

5.2.5 Förhållande till yrkesarbetare och chefer 

Denna del handlar om det förhållande som de yngre arbetsledarna anser sig ha 
till både yrkesarbetare och chefer. Hur ser kontakten ut med de chefer som 
finns ovanför i hierarkin och hur upplever respondenterna det förhållandet. 
Vilka viktiga egenskaper är det viktigt att yrkesarbetare har, och har det någon 
betydelse för det egna ledarskapet hur yrkesarbetarna är och vad de gör. Är 
lagbasen som finns bland yrkesarbetarna betydelsefull och behövs den 
positionen, eller är den överflödig. Är positionen viktig att behålla eller behöver 
man kanske göra om funktionen så den passar i den nuvarande produktionen. 

Förhållandet till överordnade chefer har varit upp och ner, samtliga av de 
intervjuade anser att ledarskapet kan vara oklart då cheferna byts ut rätt ofta. Det 
finns inte någon personlig kontakt med cheferna, utan den sker på yrkesmässig 
nivå. Men oftast är det så att den dagliga verksamheten rullar på som vanligt 
ändå, det finns ingen daglig kontakt, utan respektive ledare tar kontakt med sin 
chef då det skulle uppstå frågetecken etc. Det kan ju naturligtvis vara skillnad 
mellan olika chefer, men inget konkret egentligen. De flesta leder på liknande 
sätt, en del kanske lite mer styrande och en del lite mindre. Det är nog inget 
man tänker på om man uppskattar ledarskapet. 

Samtliga tycker att det är viktigt att yrkesarbetarna är kunniga inom sitt område, 
men även att det finns en arbetsvilja och ett engagemang. En annan viktig 
egenskap är viljan att ta ansvar, både för eget arbete och för att föra 
produktionen framåt. Det är svårt att leda en yrkesarbetare som inte vill ta 
ansvar. Det är också viktigt att de är pålitliga och lyhörda, tar till sig information 
och kan förmedla den. 

Alla fyra anser att lagbasen behövs, kanske inte så som den funktion som alltid 
funnits utan förändrad för att passa i dagens läge, då ackordet mer och mer 
börjar försvinna. Lagbasen behövs framförallt vid större arbeten då det handlar 
om arbetslag på 5-6 man. Det är bra att det finns någon slags informell ledare i 
yrkesarbetargruppen som för deras talan och tar emot inkommande information. 
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5.2.6 Kulturkrockar och informella värderingar 

Kulturkrockar och informella värderingar i organisationer handlar den här delen 
om och hur de fyra svarande har upplevt det i NCC. Avsnittet kommer också 
att belysa hur skiftet mellan generationerna kommer att gå och de yngre 
ledarnas uppfattning om det. Vilka kvalifikationer ska en ny ledare som kommer 
in i organisationen ha för att överleva och hur upplevs den generation som går i 
pension.  

Det man kan märka speciellt, enligt en av de intervjuade är att personalen inte 
är speciellt hoptrimmad i företaget. Dennes teori om varför grundar sig på att 
det är stor ålderskillnad mellan de olika grupperingarna och att det är olika 
tankesätt mellan SIAB och NCC, som slogs ihop till ett och de gamla 
tankesätten sitter kvar. En av de intervjuade upplevde att det alltid finns mer 
eller mindre informella värderingar och kulturkrockar, men kunde inte direkt 
sätta fingret på hur denne upplevt det eller konkret vad som ligger bakom. En 
kunde inte säga om denne upplevt något som rör kulturkrockar men upplever 
att det har förekommit mycket snack om etik och moral sedan 
kartellverksamheten uppdagades. 

Det kommer troligtvis att bli mer och mer viktigt att basera tänkandet på 
individen, med arbetsbelastning etc. Att fokusera på människan och gå ifrån det 
ekonomiska tänkandet som just nu genomsyrar organisationen. Delegering 
kommer att behövas tror en av de intervjuade. Att släppa in yrkesarbetarna mer 
och mer i ansvarsrollen då rollen som platschef medför allt oftare mer och mer 
pappersarbete, datajobb samt att hålla kontakt med beställare. Det kommer att 
vara viktigt för den som kommer ny att kunna släppa på kontrollen och lita på 
att uppgifterna blir gjorda ändå, som det är nu så finns det äldre som pekar med 
hela handen i produktion och det behöver organisationen i stort komma ifrån. 
Som ny ska man försöka vara så ödmjuk man kan och inte vara för kaxig. Vara 
utåtriktad, kunna ta folk och samarbeta.  

5.2.7 Skillnad mellan NCC och SIAB 

NCC och SIAB slogs ihop för ett antal år sedan och i och med det så slogs även 
olika företagskulturer och ledarstilar ihop. Upplever respondenterna någon 
skillnad mellan andan i företagen eller är de ganska lika. Ser man någon skillnad 
på ledare som innan sammanslagningen jobbade på SIAB och NCC och vad 
kan det i sådana fall bero på och hur märks det. Är det olika ledarstilar mellan 
företagen.  

En tydlig skillnad mellan de två hopslagna företagen är den markanta 
ålderskillnaden, enligt en av de intervjuade. Denne upplever också att de ledare 
som ursprungligen kommer från SIAB är mer mjuka i sitt ledarskap medan 
NCC känns mer ekonomiskt inriktade. En annan av de intervjuade har hört att 
klimatet är mycket hårdare på NCC än vad det var på SIAB, många fler 
ekonomiska parametrar och större vinsttänkande. Vid tidpunkten för 
hopslagningen så var NCC mycket mer tekniskt utvecklade än vad SIAB var, 
enligt en av de intervjuade, medan SIAB var mer utvecklat rent 
ledarskapsmässigt. Det fanns fler mjuka parametrar på SIAB. Om det är någon 
skillnad mellan ledarna rent personlighetsmässigt finns det inga belägg för, det 
beror till största delen på dennes tycke som anställde ledaren. 
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Ledarstilarna är olika mellan företagen, fast det beror nog till största delen på 
åldersstrukturen. SIAB hade ju till största delen äldre ledare medan NCC hade 
yngre, mer datavana ledare och det påverkar ju ledarstilen, enligt en av de 
svarande. En annan tycker på ett annat sätt då denne upplever att NCC har en 
hårdare linje på något sätt, medan SIAB har ett mer mjukt ledarskap. Upplever 
att NCC-ledarna är mer militäriska och hårda.  

5.2.8 Framtiden och kommande utmaningar 

Den här delen handlar om framtiden och de kommande utmaningar som de 
yngre ledarna förväntar sig. Är det intressant att ändra ledarstil i förhållande till 
produktionsutveckling. Finns det intresse bland de svarande att komma högre 
upp i hierarkin eller är man nöjd som det ser ut för tillfället. Kommer de 
värderingar som finns i organisationen nu att förändras inom 10 år, vad tror de 
svarande kommer att vara viktigt för organisationen i framtiden.  

Ledarstilen ändras från grupp till grupp så naturligtvis är det intressant att 
förändra ledarstil i takt med den produktionsutveckling som råder. Det kommer 
att vara viktigt att fortsätta delegera så mycket som möjligt och försöka i den 
mån det går, få ihop ett team som fungerar med ledarstilen. Det kommer 
fortsättningsvis att vara viktigt att vara tydlig med informationen, så att all 
kunskap och alla tankar överförs. 

Tre av de fyra intervjuade är intresserade av att ändra sin position något. En av 
de svarande skulle kunna tänka sig att ha en annan slags funktion, att flytta från 
produktionen till en stabsfunktion, planera, räkna etc. En trivs väldigt bra i den 
position som denne innehar nu, men vet att inom några år så kommer det att 
vara intressant att byta arbetsuppgifter i takt med den personliga utvecklingen 
och målbildsförändringar. En är inte alls intresserad av att komma högre upp i 
hierarkin, utan trivs väldigt bra i den position som denne finns i nu. 

Det som framförallt kommer att kännas viktigt i framtiden, enligt en av de 
svarande, är att alla i organisationen ska arbeta mot samma mål och att samarbete 
är en ledstjärna. En annan tror inte att värderingarna i organisationen kommer 
att ändras alls. Värderingarna som NCC står för nu beror i stort på den 
ledarfilosofi som de högre cheferna använder sig av. Dessa kommer bara att 
ändras om ledarstrukturen byts ut. En av de svarande tror att öppenhet och 
tydlighet i förhållande till yrkesarbetarna kommer att vara viktiga värderingar i 
projekten i framtiden. Det kommer också att vara viktigt att ledaren har social 
kompetens och kan hantera människor i första hand, enligt en av de svarande. 
Många aspekter kommer att ses ur ett psykologiskt perspektiv. Upplever att 
produktionen och branschen går mer och mer mot en utveckling från att ha 
egna underställda till att ha underentreprenörer. Då kommer det egna 
ledarskapet att förändras och man får mer samordningsansvar med avtal mellan 
parterna. Avtalen kommer att handla om hur projektet och ledarskapet ska 
bedrivas och vilka rättigheter och skyldigheter parterna i avtalet har. 



 Analys 

Luleå tekniska universitet 
Jeanette Niva 

45

5.3 Observationsstudie 

Efter överenskommelse med handledare Bertil Sundström så medverkade 
författaren vid ungdomsgruppens träff i april 2002. Detta är analysen av de 
reflektioner och intryck som författaren fick vid arbetsledarträffen. 

Arbetsledarträffen var en inledning till att få en grundläggande inblick till den 
gruppering ungdomsgruppen har. Detta för att ge en startpunkt för den 
undersökning som kort efteråt sattes igång och för att få information om vilka 
individer som finns i ungdomsgruppen. 

Träffen började med att det var en föreläsning på eftermiddagen. Först ett 
avsnitt för att ta in kunskap och sedan ett avsnitt för att använda kunskapen. Det 
var många tankar som kom fram, men det var bara ett fåtal som egentligen hade 
åsikter och pratade mer än andra. Efter föreläsningen bar det iväg till Boden och 
”Moonlight Bowling” för middag och efter det bowling. 

Det var några som inte kunde närvara den kvällen, vill minnas att det rörde sig 
om 4-5 personer, så det var ett 20-tal personer närvarande. Middagen var trevlig 
och jag hamnade i ett bord med fyra killar och en tjej, där stämningen kändes 
väldigt öppen. Fick flera nyfikna frågor om vem jag var och försökte svara så 
gott jag kunde. 

Fick en känsla av att ungdomsgruppens individer lätt grupperar sig med de 
personer man har liknande intressen som och där åldern inte avviker alltför 
mycket. Men det verkar inte vara någon omöjlighet att släppa in nya 
medlemmar i grupperingarna. Ungdomsgruppens medlemmar är vetgiriga och 
vill lära sig nya saker och frågar om det är något de inte förstår eller inte hänger 
med på.  

Som helhet är gruppen ett team, men uppdelad i grupperingar då det är svårt att 
fungera då gruppen blir för stor. Får en känsla av att ungdomsgruppens syfte 
fullföljts och de unga utökar sitt kontaktnät på det sättet. 
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6 Resultat 

I detta kapitel ska resultatet av analysdelen tas fram och kopplingar till befintlig 
teori genomföras. Har undersökningarna gett det resultat som förväntats och 
stämmer resultatet överens med det inledande syftet och med den 
problemformulering som frågeställningarna bygger på. För att göra det enkelt att 
följa tankegångarna och ta reda på om resultatet uppfyller det som önskats, 
upprepas de inledande frågeställningarna i det avsnitt som behandlar respektive 
fråga. I avsnitten, förutom att svara på frågeställningarna, har dessutom de två 
sista avsnitten lagts till för att slutligen runda av kapitlet och se in i framtiden. 

6.1 Ledarskapsvärderingar 

Känner ungdomsgruppen till vilka grundläggande värderingar som NCC står 
för? Är det någon skillnad på de ledarskapsvärderingar ungdomsgruppen har och 
de grundläggande värderingar NCC står för?  

Enligt Their i avsnitt 4.5 så förstås värderingar med de grundantaganden som människan 
har om vad som är viktigt och oviktigt, rätt och fel, primärt och sekundärt etc. 
Värderingarna är beslutsfattare för våra behov. Behoven styr våra mål, och därmed hur vi 
handlar.  

I ungdomsgruppen finns det lika många ledarskapsvärderingar som det finns 
medlemmar, men det är ändå en viktig sak som kommer igen och det är vikten 
av ärlighet i olika former.  

Enligt Their i avsnitt 4.5 är värderingarna i viss bemärkelse gemensamma. Detta gäller 
särskilt allmänmänskliga, kulturellt anknutna värderingar såsom ärlighet, hövlighet, 
rättvisa, pålitlighet och uppriktighet etc. 

Men även att ta ansvar för sitt arbete och visa respekt för oliktänkande och sina 
medarbetare. Det är viktigt att lyssna på medarbetare och vara lyhörd inför 
information. Att samarbeta mot gemensamt uppsatta mål och vara delaktig i 
organisationens utveckling samt egna projekt och processer, vara delaktig i 
medarbetarna och ha daglig kontakt med dessa. Vara lojal mot organisationens 
principer och medverka till att människor trivs på arbetsplatsen. Tydlighet och 
delegering är viktigt i den dagliga verksamheten, lita på människor och att de 
klarar uppgifterna och tar sitt ansvar. 

Enligt avsnitt 3.3 är de grundläggande värderingarna i NCC viktiga. De kan lägga 
grunden till hur företagets anställda uppträder mot varandra och kunder. De kan ge 
ledning i både svåra och mer vardagliga val på arbetsplatsen. 

Delar av ungdomsgruppen anser att NCC på senaste tiden tryckt på att få in 
medarbetarna i bestämmandeprocessen och skapa ett engagemang för aktuella 
frågeställningar. Ledarskapet ska vara tydligt och ledaren ska inte krångla till det 
så mycket. Andra delar i ungdomsgruppen kan inte känna vid sig att de upplevt 
att NCC har några värderingar alls, och även om NCC har det så känns det inte 
intressant i det individuella ledarskapet. 

Enligt avsnitt 3.3 är NCCs inre grundläggande värderingar, ärlighet, respekt och tillit 
och de yttre värderingarna, fokusering, enkelhet och ansvarstagande. 
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Genom att slutligen ge svar på den inledande frågeställningen så avslutas detta 
avsnitt om ledarskapsvärderingar. De flesta av medlemmarna i ungdomsgruppen 
känner inte till vilka grundläggande och yttre värderingar som NCC står för. 
Men samtidigt så finns inga markanta skillnader mellan ungdomsgruppens 
individuella ledarskapsvärderingar och NCCs värderingar.  

6.2 Arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter ska ingå i platschefers och arbetsledares vardag enligt NCC 
och stämmer detta överens med den uppfattning ungdomsgruppen har? 

Enligt avsnitt 3.2 har NCC en generell arbetsbeskrivning för både arbetsledare och 
platschefer som är till för att ge individen en generell befattningsbeskrivning i det dagliga 
arbetet.  

Den generella arbetsbeskrivningen ska ge arbetsledaren eller platschefen en 
vägledning i det dagliga arbetet och ska enkelt kunna tillämpas i olika 
situationer. 

6.2.1 Platschefens arbetsuppgifter 

Enligt Bilaga 9, ingår fyra huvudarbetsuppgifter i platschefens befattningsbeskrivning. 
Platschefen ska leda och ansvara för projektets verksamhet och resultat, denne ska anskaffa 
och fördela resurser inom projektet. Platschefen ska utveckla projektets personal i sina 
yrkesroller samt att platschefen ska tillse att interna och externa riktlinjer, regler och 
bestämmelser efterlevs. 

Arbetsbeskrivningen är övergripande och tar inte upp några detaljerade 
anvisningar utan detaljerna ändras från projekt till projekt och från individ till 
individ. De övergripande arbetsuppgifterna tillämpas av samtliga platschefer på 
NCC. Platschefen ska leda och ansvara för sitt projekt med högst fem 
underställda tjänstemän och vidta erforderliga åtgärder inom projektet för att 
genomföra produktion och verksamhet inom ramarna för fastställda riktlinjer, 
regler och policyn. 

6.2.2  Arbetsledarens arbetsuppgifter 

Enligt Bilaga 10, ingår tre huvudarbetsuppgifter i arbetsledarens befattningsbeskrivning. 
Arbetsledaren ska inför plats-/produktionschef ansvara för att resultat inom sitt 
ansvarsområde på projektet, denne ska då planera, leda och fördela arbetet inom sitt 
ansvarsområde. Arbetsledaren ska dessutom tillse att interna och externa riktlinjer, regler 
och bestämmelser efterlevs. 

Arbetsledaren huvudarbetsuppgifter beskrivs endast övergripande, då detaljerna 
förändras mellan olika projekt och olika individer. Arbetsledare på hela NCC 
jobbar utefter dessa tre övergripande arbetsuppgifter. Arbetsledaren ska leda och 
ansvara för produktionen inom specifikt område på aktuellt projekt och anskaffa 
och avropa resurser för tilldelade arbetsuppgifter inom givna ramar och policys. 
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6.2.3 Förslag till utveckling och förändring av arbetsuppgifterna 

Ungdomsgruppen fick möjlighet att svara på frågan om de är nöjda med sina 
arbetsuppgifter i enkätundersökningen. De fick också möjlighet att ge 
kommentarer om vad de skulle vilja förändra eller utveckla om de var missnöjda 
med sina arbetsuppgifter. 

Enligt stycke 5.1.3.4 var 80% nöjda med sina arbetsuppgifter medan 13% var mindre 
nöjda. 

En i ungdomsgruppen anser att pappersarbetet många gånger är onödigt 
tillkrånglat och tycker att NCC borde se mindre på de större företagen utan ta 
kunskaper av de mindre företagen, för de är riktiga överlevnadskonstnärer. En 
annan är missnöjd och skulle gärna se att arbetsuppgifterna blev mer 
utvecklande. En tredje anser att det är så mycket att göra att arbetstiden inte 
räcker till utan måste ibland ta till fritiden för att bli klar med uppgifterna och 
skulle önska färre uppgifter så att tiden räcker till. En fjärde tycker att alldeles för 
många administrativa uppgifter överförs på platschefen att huvuduppgifterna inte 
hinns med.  

6.3 Ledarstilar i ungdomsgruppen 

Vilka ledarstilar finns i ungdomsgruppen? 

Då man ser till vad ungdomsgruppen uppskattar och tycker är viktigt hos 
yrkesarbetarna uppkommer en känsla av att samtliga mer eller mindre har en 
ganska fri ledarroll.  

Vid intervjuer kom det fram att det är viktigt att yrkesarbetarna är kunniga 
inom sitt område, vilket ger ledaren en chans att kunna släppa ner uppgifter och 
delegera. Dessutom är det viktigt att det finns en arbetsvilja och engagemang. 
En annan viktig egenskap är viljan att ta ansvar, och det är en bra egenskap, då 
allt mer arbete hamnar hos platschefen, som då inte har möjlighet att ta ansvar 
för alla deluppgifter. Som tredje punkt är det viktigt att yrkesarbetarna är 
pålitliga och lyhörda och kan ta till sig den information som flödar genom 
företaget och bena ut de som är väsentligt i deras fall. Detta för att ge ledaren 
större möjlighet att kunna ta upp det som är viktigt och inga oväsentligheter. 

För att ta reda på om den inledande tanken ovan är rätt har ett ledarstilssystem 
använts i samband med frågeställningen, ”hur utför ungdomsgruppen sitt 
ledarskap?”. 

Det ledarstilssystemet är Teori X och Teori Y av McGregor.  

Enligt McGregor i avsnitt 4.2.2 om man utgår från att genomsnittsmänniskan är lat, har 
dåligt omdöme, enbart ser till sin egen fördel, inte vill ta ansvar och har en inneboende 
motvilja mot alla slags förändringar (teori X). Om man tänker så blir det naturligt att 
organisera och leda arbetet efter att den enskilde endast ska utföra i detalj föreskrivna 
uppgifter. Som ledare måste man noga kontrollera att den enskilde utför givna order och 
den enskilde presterar inte mer än vad han får lön för. Detta framkallar emellertid den 
uppfattningen hos den anställde att hans synpunkter inte uppskattas och att arbetet är ett 
nödvändigt ont som man får uthärda för att tillfredsställa behov på fritiden. Den anställde 
blir oengagerad, han avstår från initiativ och ansvar. Detta kommer i sin tur att bekräfta 
utgångsteorin. Det blir ett ekorrhjul. 
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En teori X-ledare är alltså en ledare som styr med hela handen och anser att den 
underställda av naturen inte kan ta ansvar och ger därför ingen möjlighet till det. 
Medan en teori Y-ledare är helt tvärtom. 

Om man istället utgår från att människan är en aktiv varelse som utöver materiella behov 
också har ett behov av gemenskap, uppskattning, självrespekt och utveckling (teori y), så 
söker man andra organisations- och ledningsformer. Dessa utgår då från de nämnda högre 
behoven och ger människan möjligheter att i gemenskap med andra och på eget ansvar 
engagera sig i en produktiv verksamhet. Arbetsledningen ger utrymme för medarbetarnas 
initiativ, självständighet och medbestämmande. (McGregor, 1966) 

I frågeställningen ingick 5 påståenden och vart och ett av dessa var uppdelade 
efter skalan 1-5, där 1 inte stämde alls och 5 stämde helt. För fullständigt svar på 
påståendena se Bilaga 3. I detta fall konstrueras påståendena om till Teori X och 
Y påståenden: 

A. Som ledare är jag lyhörd för mina underställdas önskemål och svarar gärna på 
frågor (Vid 5 som svar, teori Y. Vid 1 som svar, teori X). 

B. Som ledare över en grupp har jag filosofin att ett arbete inte kan utföras utan 
att jag utövar min makt som ledare och hela tiden kontrollerar så att jobbet blir 
klart i tid, jag anser att ”morot och piska” är det som motiverar arbetarna. (Vid 
5 som svar, teori X. Vid 1 som svar teori Y.) 

C. Som ledare över en grupp har jag filosofin att människor utför det arbete de 
blivit ålagda så gott det kan och tar ansvar för att det blir gjort, som ledare 
känner jag att jag kan lämna arbetet en stund och ändå veta att det blir gjort. 
(Vid 5 som svar, teori Y. Vid 1 som svar, teori X). 

D. Jag vill hela tiden utvecklas och känner att förändring är motiverande. (Vid 5 
som svar, teori Y. Vid 1 som svar, teori X). 

E. Om jag är osäker på svaret på en fråga en underställd har, säger jag att jag vet 
svaret även fast jag inte gör det. Detta för att inte visa mig svag eller mindre 
kunnig inför mina underställda, ”man vill ju inte blotta sina svagheter”. (Vid 5 
som svar, teori X. Vid 1 som svar, teori Y). 
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När detta gjort är det enkelt att läsa ut i Figur 6.1 nedan, vilken ledarstil det 
finns flest av i ungdomsgruppen. 

Fråga 10 Sammanställning
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Figur 6.1. Figur för att visa ledarstilarna i ungdomsgruppen med hjälp av Teori X och 
Teori Y. 

Efter studering av diagrammet så kommer man enkelt fram till att ledarstilen 
som överstiger i flertalet i ungdomsgruppen liknar den som beskrivs genom 
teori Y. 

Man kan likna teori Y med L1 och teori X med L4 efter Sundströms modell. 

Enligt Sundström i avsnitt 4.2.3 baseras de fyra olika ledarstilarna och 
medarbetarstilarna på ett system där varje ledare och medarbetare arbetar på ett visst sätt 
och deras arbetssätt kan klassificeras under en viss stil. L1 står för ledarstil 1 och L4 står 
för ledarstil 4. L1 är en stil som är mycket öppen för förändringar och ser utveckling som 
en sporre, delegering är enkelt och ledaren ger ansvar till sina medarbetare att lösa olika 
uppgifter. Ledaren tar snabba beslut och är inte alls så beroende av vad den överordnade 
chefen kommer att anse. I L4 jämfört med L1 är ledaren inte alls öppen för förändringar 
och tycker att allt ska vara som det alltid har varit. Är mycket beroende av vad 
omgivningen anser om beslut och har svårt att ta egna beslut utan att fråga sin 
överordnade chef. Har svårt att delegera uppgifter och att ge ansvar. 

Så ledare som ligger mellan teori X och teori Y kan man jämföra med Ledarstil 
2 (L2) och Ledarstil 3 (L3), som ligger mellan L1 och L4. 

Då situationen ser ut så är det inte så konstigt att ledare upplever svårigheter då 
arbetsgruppen innehåller medarbetare med medarbetarstil M4. 

Enligt Sundström i avsnitt 4.2.3 är M4 en medarbetare som inte kan ta egna beslut och 
vill inte ta något eget ansvar alls. Förändring är jobbigt och förstör den struktur som 
medarbetaren är van vid. 

Man kan alltså slutligen säga att det finns flera olika ledarstilar i 
ungdomsgruppen och man kan också säga att flertalet ledare har en fri ledarroll 
enligt teori Y eller L1. Alla ledare har naturligtvis ledarstilar som skiljer sig från 
varandra, men flertalet finns närmare teori Y än teori X. 
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6.4 Syn på ledarskap 

Vad har de yngre arbetsledarna och platscheferna för syn på sitt eget ledarskap, 
och hur ser de på de äldres ledarskap? Både det som har varit, det som är nu och 
det som kommer i framtiden. Hur ser arbetsledare och platschefer på det 
ledarskap som deras chefer utför?  

Enligt Alpsten i avsnitt 4.2.1 så har ledarskapet kommit allt mer i fokus i företag och 
offentliga organisationer. Det blir viktigare att leda människor än att styra organisationen. 
För att nå framgång måste chefen vara ledare. 

6.4.1 Syn på det egna ledarskapet 

Ungdomsgruppen ser på sitt eget ledarskap i ett yrkesarbetarperspektiv. För att 
ledarskapet ska fungera är det viktigt att ta hjälp av yrkesarbetarna, det är de som 
är den andra delen i den socialpsykologiska processen. 

Enligt Lennerlöf i avsnitt 4.2.1 är arbetsledare personer som ska syssla med 
arbetsledning. Med arbetsledning menar man det ledarskap som utövas i arbetssituationer. 
Ledarskap kan i sin tur definieras som det inflytande en individ utövar på andra 
individer. Ledarskap, och därmed också arbetsledning, är alltså inte ett individuellt 
förhållande. Det är en socialpsykologisk process, ett fortlöpande samspel mellan individer. 

Det är viktigt att informera om vad som händer i organisationen och vad som 
händer i projektet med medarbetare. Att se yrkesarbetarna som medarbetare och 
inte som yrkesarbetare, skapar ett bättre förhållande i arbetssituationer samt att 
engagemang utvecklas för verksamheten då individerna känner delaktighet. 

Det som upplevs att det kanske saknas är en tydligare profil på det egna 
ledarskapet, men det kommer med åren tror delar i ungdomsgruppen. Det 
kommer mer och mer då erfarenheterna ökar. 

Att kunna delegera som ledare är viktigt då fler och fler administrativa uppgifter 
överförs på platschefer och arbetsledare. Även ungdomsgruppen är införstådd 
med att dagens situation ser ut på det sättet.  

Enligt Lennerlöf i avsnitt 4.2.5 så kommer en verklig delegering, där underställda 
självständigt handlägger uppgifter som tidigare skötts på en högre nivå, sannolikt att 
innebära vissa förändringar i hur dessa frågor hanteras. Den delegerande ledaren måste 
lära sig att acceptera att andra utför uppgifter på annat sätt och låta medarbetarna arbeta 
på det sätt som passar dem. 

Det är svårt att inse att likadana uppgifter sköts på olika sätt av olika individer 
och det är viktigt som ledare i att förstå att uppgifter kan få minst lika bra avslut 
även fast det är andra vägar som används. 

Detta gäller framförallt för ledare som arbetat sig upp till sin position, t.ex. en 
snickare, som då med sina praktiska kunskaper och erfarenheter i nya moment i 
projektet blir mer låst och har redan en uppfattning om hur problemet borde 
lösas. Då, istället för att använda sig av det kända sättet att gå tillväga, är det ett 
bra tillfälle att låta yrkesarbetarna använda sin kunskap och sina erfarenheter. En 
ledare som kommer direkt från skolan har mer ingående teoretiska kunskaper 
och mer datavana, vilket ger dessa ledare ett försprång rörande den 
administrativa delen av ledningsarbetet, där styrning ingår som en del. 
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Enligt Wiberg i avsnitt 4.2.4 är styrning ett annat ord för management. Styrning och 
ledarskap är inte samma sak. Ledarskapets uppgift är att driva förändringar. Styrning 
bygger upp helheten genom analys av delarna. Ledarskapet utgår från helheten och 
härleder vad som behöver göras från vad som skall förverkligas. Styrning är en fråga om 
tekniker, strukturer, metoder och system. Man kan säga att styrning är uppbyggt av fyra 
nyckelaktiviteter, planering, budgetering, organisation och kontroll. 

Därför har ungdomsgruppens mer datavana, teoretiska ledare ett försprång då de 
flesta styrningsmedel i ledarskapet blir allt mer datoriserade, såsom ritningar, 
avtal, löner, e-post etc. 

Enligt Wiberg i avsnitt 4.2.4 är ledarskap en fråga om kultur, normer, värderingar och 
relationer. 

Om man ser till ovanstående påstående är det bättre att först gå med en erfaren 
handledare, då man kommer som ny ledare i organisationen. En erfaren 
handledare har kontakter och kan genom sitt beteende i olika situationer visa 
den nya ledaren vad som gäller. Då får den nya ledaren också inblick i 
ledarskapskulturen, vilka värderingar som finns och de normer som ligger till 
grund för verksamheten. Framförallt så skapas erforderliga relationer med 
individer som kan vara bra att ha kontakt med i ett vidare perspektiv, då den 
nya ledaren själv ska ansvara för projekten. Det förekommer mycket problem 
med att nya ledare kastas in i projekt på en gång utan att först ha blivit inkörda 
på sina uppgifter, enligt ungdomsgruppen. 

6.4.2 Syn på äldre ledares (fyrtiotalisternas) ledarskap 

Ungdomsgruppen ser på de äldre ledarnas sätt att leda på flera olika sätt. Men 
det som går igen är att det finns alla typer av ledare även bland fyrtiotalisterna 
och att det är svårt att generalisera ett visst ledarskap efter ålder. 

Enligt Andersson i avsnitt 4.1.3 vore det dumt att förneka att det finns skillnader mellan 
yngre och äldre människor i åsikter, attityder och värderingar. De sammanhänger med 
olikheter i bakgrund, erfarenheter och livssituation, för att nämna några orsaker. Men det 
ligger en fara i att försöka generalisera, kategorisera och behandla människor utifrån en 
åldersdimension. Det är en fara att se alltför mycket på det generella, man bortser då från 
det individuella. 

Naturligtvis så finns det ledare bland fyrtiotalisterna som är trångsynta i många 
situationer och som kontrollerar och övervakar yrkesarbetarna. Men 
fyrtiotalisterna har erfarenhet, och flera av dem har ett mycket modernt 
ledarskap precis som flera yngre ledare har ett mindre bra ledarskap och styr 
med sin maktposition. Fyrtiotalisterna har varit med länge och kan genvägarna 
och krånglar inte till det i onödan och precis som vilken människa som helst så 
är individerna rädda för att blotta sig och visa sina svagheter.  
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6.4.3 Syn på överstående chefers ledarskap 

Ungdomsgruppen anser att ledarskapet från överstående chefer kan vara oklart 
då de byts ut ofta i samband med omstruktureringar och förändringar i 
företaget. Oftast finns det ingen personlig kontakt utan all kontakt sker på 
yrkesmässig nivå. Den dagliga verksamheten rullar på som vanligt och ingen av 
ledarna i ungdomsgruppen upplever någon daglig kontakt, utan det är 
respektive ledare som tar kontakt med sin chef om det skulle uppstå 
frågetecken. Naturligtvis så kan det ju vara skillnad mellan chefer, men inget 
konkret egentligen. De flesta leder på samma sätt enligt ungdomsgruppen. En 
del kanske lite mer styrande, andra lite mindre. 

6.5 Lönesystemets betydelse 

Fungerar det aktuella lönesystemet bra för arbetsledare och platschefer på NCC 
och har det någon inverkan på hur ledarskap bedrivs bland ungdomsgruppens 
ledare? 

Enligt avsnitt 5.1.2.1 om lönesystemets betydelse svarade 100% i undersökningen att 
månadslön med bonus föredras. 27% svarade att lönesystemet har betydelse i alla högsta 
grad, 40% svarade att det är ett hjälpmedel, men inte betydande och 33% svarade att det 
inte alls har någon betydelse. 

Hela ungdomsgruppen anser att månadslön med bonus är det som är att föredra 
framför andra lönesystem. Det var störst del i ungdomsgruppen, hela 40% som 
tycker att lönesystemet har viss betydelse och är ett hjälpmedel i ledarskapet. 
Medan en tredjedel anser att det egentligen inte alls har någon betydelse. Man 
kan då säga att lönesystemet, månadslön med bonus uppskattas av ledarna, men 
det är inte av betydande natur att detta används för att ledarna i 
ungdomsgruppen ska kunna utföra sitt ledarskap. Man kan helt enkelt inte säga 
om det blir någon skillnad i det egna ledarskapet om man jämför mellan ackord 
och månadslön med bonus. Men som sagt, för egen del föredrar 
ungdomsgruppen det sistnämnda. 

6.6 Kulturkrockar och informella värderingar 

När NCC och SIAB slogs ihop från två organisationer till en, slog man ihop 
inte bara två olika företagsledningssystem och administrativa system, man slog 
även ihop två olika informella och formella kulturer/värderingar som vedertagits 
av respektive företags anställda. Hur har sammanslagningen påverkat det 
ledarskap som nu utförs och vad vill man fokusera på? 

Enligt Their i avsnitt 4.4 kan man likna en organisation vid ett isberg. En liten del av 
organisationen är synlig, medan huvudparten av isberget, liksom i organisationen utgörs 
av en osynlig del. I den formella delen finns företagsstrukturen, teknikanvändningen, 
ekonomi, målsättningar etc. I den informella delen hittar man attityder, värderingar, 
normer etc. 

Det man kan märka speciellt, enligt ungdomsgruppen, är att medarbetarna i 
företaget inte är speciellt hoptrimmade. Man tror att det beror på den 
åldersskillnad som finns mellan grupperingarna och att det är olika tankesätt 
mellan NCC och SIAB som sitter kvar än idag, ett flertal år sedan 
sammanslagningen. 
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Delar av ungdomsgruppen upplever att ledare som ursprungligen kommer från 
SIAB är mer mjuka i sitt ledarskap medan NCC känns mer ekonomiskt 
inriktade och att klimatet på NCC är hårdare än vad det var på SIAB. Detta 
genom större vinsttänkande och fler ekonomiska parametrar att ta hänsyn till. 

Enligt Their i avsnitt 4.4 så kan man säga att den synliga delen innehåller sådant som är 
enkelt att avläsa och är mätbart medan i den osynliga delen däremot finns allt som är 
svårt att mäta i en organisation.  

Vid tidpunkten för sammanslagningen så var NCC mer tekniskt utvecklade än 
vad SIAB var, enligt delar av ungdomsgruppen, medan SIAB var mer utvecklat 
ledarskapsmässigt. Med detta så kan man ju tänka sig att NCC är ett företag som 
utåt sett visar sin synliga och mätbara sida medan NCC gärna döljer sina mjuka 
parametrar så mycket som möjligt. På SIAB så såg man det från ett annat håll 
och hade fler mjuka parametrar i den synliga delen.  

Att själva ledarstilen mellan företagen är olika beror nog mest på 
åldersstrukturen. SIAB hade fler ledare som var äldre och NCC fler som var 
yngre och det påverkar, genom att de yngre t.ex. är mer datavana. 

Sammanslagningen har egentligen inte av vad som kommer fram påverkat 
ledarna i så hög utsträckning. Det svåra har varit för ledare som kommit från 
SIAB att försöka kombinera sin kultur som de kom ifrån med den nya kulturen 
på NCC. 

6.7 Lagbasens funktion 

Vilken är ungdomsgruppens syn på lagbasens funktion bland yrkesarbetarna och 
behövs den funktionen. Är funktionen ett bra stöd och komplement eller 
hindrar den arbetsledarna i sin utveckling? 

Ungdomsgruppen anser att lagbasen behövs, kanske inte så som den funktion 
den haft utan i en ny förändrad position för att passa i dagens produktion. Detta 
då ackordet mer och mer börjar försvinna för att ge plats åt månadslön med 
bonusgrundande funktion. Lagbasen behövs framförallt vid större arbeten då det 
handlar om arbetslag på mer än 5-6 personer. Det är bra att det finns en 
informell ledare som har inflytande och vill ta ansvar i yrkesarbetargruppen, som 
för deras talan och tar emot inkommande information. 

Enligt Lennerlöf i avsnitt 4.2.1 kommer man att finna, om man studerar en grupp 
människor, att alla gruppens medlemmar utövar ledarskap. Samtidigt kan man observera 
att olika individer har olika inflytande. 
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6.8 Drivkrafter och motivationsfaktorer 

Enligt Maccoby avsnitt 4.3 är motivation väsentligt för att organisationer och människor 
skall lyckas i arbetet. Människan motiveras och drivs att arbeta på grund av sina 
värderingar och möjligheter. De starkaste faktorer som styr människans motivation är 
människans personlighet, människans hopp och människans fruktan. 

Ledarna i ungdomsgruppen har många olika drivkrafter till varför de arbetar. 
Det är några som finner arbetet otroligt utvecklande och drivs av det. 
”Utvecklande och föränderligt, inte minst genom IT.” Att lyckas med projekt så att 
alla parter blir nöjda är det en del som finner drivkraft ur. ”Att få bekräftat av en 
beställare/kund att man gjort ett kanonjobb med bra kvalitet och dessutom fått bra 
lönsamhet i projektet samt nöjda medarbetare, är det som gör att jag trivs och fortsätter.” 
En del tycker att kamratskapen är viktig och tar sin drivkraft ur det. Sen finns 
det ännu en del som anser att arbetet är ett nödvändigt ont, som arbetar enbart 
för att få lön, så att de har råd att leva på fritiden. ”Jag arbetar för att få lön.” 

För att motivera yrkesarbetarna anser ungdomsgruppen att det är av vikt att 
yrkesarbetarna känner sig delaktiga vid beslut och att de får information som rör 
projektet. 

Enligt Alpsten i avsnitt 4.6.1 kallas den information och det beslutsunderlag som 
medarbetarna behöver för att kunna sköta sitt dagliga arbete, arbetsinformation. De 
behöver tydliga mål, instruktioner, råd och stöd. De dokument som reglerar arbetet kallas 
styrinformation, där ingår bl.a. måldokument, riktlinjer, styrsystem och budget. För att ge 
medarbetarna en överblick över läget i organisationen kan en kontinuerlig 
nyhetsinformation vara aktuell. Av värdeinformationen framgår själen i företaget, som 
bidrar till vi-andan och skapar enighet kring de gemensamma målen. 

Enligt Hagemann i avsnitt 4.7 innebär feedback att visa intresse. Ledarens 
uppmärksamhet styrker medarbetarnas självförtroende. 

Det är viktigt med feedback och uppskattning till yrkesarbetarna enligt 
ungdomsgruppen. Feedback på hur olika moment har gått och uppskattning 
t.ex. genom att bjuda på fika. Det är viktigt att visa intresse för individerna och 
inte bara prata om arbete, utan även om det privata, hur familjen mår, vad har 
hänt i helgen etc. Relationen kanske inte blir djupare, men det blir 
förhoppningsvis bredare. 

6.8.1 Social och produktionsinriktad arbetstillfredsställelse 

I avsnitt 4.3.2 beskriver Maccoby åtta drifter som motiverar människor att arbeta, 
självbevarelse, samhörighet, njutning, information, kunnande, lek, värdighet samt 
mening. Utifrån dessa åtta drivkrafter så kan företaget, stärka och leda de anställda med 
hjälp av fyra verktyg, ansvar, belöningar, sakskäl och relationer. 

Efter sammanställningen av svaren till frågan om social och produktionsinriktad 
arbetstillfredsställelse, (se avsnitt 5.1.3.1), kom det fram en hel del resultat om 
hur arbetstillfredsställelsen ser ut i ungdomsgruppen. För att börja med den 
socialt inriktade arbetstillfredsställelsen så kan man säga att den är förhållandevis 
hög. På i stort sett alla frågor visade sammanställningen att ungdomsgruppen är 
nöjd och resultatet var positivt. Ungdomsgruppen tycker framförallt att det inte 
är något problem att fråga när något inte förstås och det är högt till tak.  
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Dessutom är det helt naturligt att prata om saker som inte tillhör arbetet med 
medarbetarna. Undersökningen visar dock att frekvensen för att umgås med sina 
arbetskamrater på annat än arbetstid inte är speciellt hög. 

Den produktionsinriktade arbetstillfredsställelsen är också ganska hög. 
Naturligtvis kan man se att det finns en del som inte alls är nöjd, men det visar 
ju endast på att det finns personer som enbart arbetar för att få lön och inte för 
att det utvecklar eller för att det är intressant. Men till största delen är viktigt för 
ungdomsgruppen att få projekt att jobba med som man kan vara stolt över och 
att arbetsuppgifterna stimulerar den individuella utvecklingen. 

Utifrån detta kan man säga att NCC borde se över förfarandet så att rätt 
personer hamnar på rätt plats och är nöjd med sin position, att respektive person 
känner att det är en mening med det de gör och att det är roligt. Det är väldigt 
viktigt för ungdomsgruppen med utveckling så det borde också ses över, att 
personerna informeras vid möten etc. om just dennes möjligheter. Sen så skulle 
det inte vara helt fel att försöka sammansvetsa avdelningarna mer, inte just bara 
de yngre. Utan alla i respektive avdelning skulle nog behöva känna mer 
samhörighet. 

6.9 Framtiden och kommande utmaningar 

För att slutligen knyta ihop resultatkapitlet, passar det bra att fokusera på 
framtiden och vilka kommande utmaningar som ungdomsgruppen vill ta sig an. 

För ungdomsgruppen kommer det att vara intressant att förändra och utveckla 
ledarstilen i takt med den produktionsutveckling som råder. Det kommer att 
vara viktigt att fortsätta delegera så mycket som möjligt, som det står i avsnitt 
5.2.8. Dessutom så vill ungdomsgruppen, i den mån det är möjligt, få ihop ett 
team som fungerar med ledarstilen. Fortsättningsvis är det viktigt att vara tydlig 
med informationen, både neråt och uppåt i organisationen, så att både tankar 
och kunskap flödar genom organisationen på ett smidigt sätt. Med tanke på den 
sjukfrånvaro som samhället har är det av vikt att se till att den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön är bra och att medarbetare trivs. Framförallt kommer det 
att vara viktigt, enligt ungdomsgruppen, att ta ansvar och våga fördela ansvar. 

En stor del av ungdomsgruppen är intresserad av utveckling och förändring av 
den position som var och en av individerna innehar nu. Kanske inte att komma 
högre upp, utan snarare att få möjlighet att bredda sig och byta arbetsuppgifter. 
Att gå från rena produktionsuppgifter till mer stabsliknande uppgifter, där 
planering, räkning på jobb etc. ingår. Det finns en liten del av de yngre ledarna 
som inte alls är intresserade av att ändra sin position utan trivs väldigt bra som 
det är. 

Värderingarna som kommer att prägla NCC om 10 år, kommer inte ändras 
nämnvärt från det som NCC står för idag, tror medlemmarna i 
ungdomsgruppen. Det kommer fortfarande att vara viktigt med samarbete, 
tydlighet och information i förhållande till yrkesarbetarna. Ledaren ska till ännu 
högre grad än idag ha social kompetens och kunna hantera människor. Den 
mänskliga psykologin kommer att stå i fokus för att ledaren ska kunna utföra sitt 
jobb. 
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Iakttagelser som gjorts är att branschen och produktionen allt mer går från att ha 
egna underställda till att ha underentreprenörer. Då kommer ledaren att ha än 
mer samordningsansvar, då det dessutom finns avtal mellan parterna. Avtalen 
kommer att handla om hur projekten och ledarskapet ska bedrivas samt vilka 
rättigheter och skyldigheter parterna i avtalet har. 
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7 Slutsats/Diskussion 

Examensarbetet ger svar på de initierade frågeställningarna i 
problemformuleringen och syftets innehåll har tillgodosetts. De förväntningar 
som funnits på en del av frågeställningarna har införlivats, då undersökningarna 
till stor del har visat det som förväntats. 

Efter undersökningar i ungdomsgruppen i form av enkätutskick och intervjuer 
har jag kommit fram till att värderingarna om ledarskap i gruppen är 
mångfacetterade. Det finns lika många värderingar inom gruppen som det finns 
individer, men det är en viktig sak som kommer igen i olika former och det är 
ärlighet. Både i form av pålitlighet och att säga vad man tycker. 

De yngre ledarna känner inte till NCCs grundläggande och yttre värderingar. 
Ingen av de svarande i undersökningen visade på något sätt att de hade 
kännedom om dessa. Jag tycker det är viktigt att NCC påvisar viktigheten av 
sina grundläggande värderingar så att alla i organisationen vet vad NCC står för. 
Det visar sig också att det inte är intressant för delar av ungdomsgruppen att ta 
reda på värderingarna, då dessa tycker att detta inte har att göra med det 
individuella ledarskapet. Men att veta vilka värderingar som företaget står för 
underlättar då det handlar om att marknadsföra organisationen utåt. Var gör 
man inte det bäst, om inte i produktionen? Visserligen så kan okunskapen bero 
på att närmast överordnade chef inte heller känner till eller bryr sig om NCCs 
värderingar, och individen gör bara som det rent informellt brukar göras. 

När det gäller arbetsuppgifterna och det dagliga arbetet är ungdomsgruppen till 
hög grad nöjd, men som i alla andra branscher finns det individer som inte är 
nöjd med sin arbetssituation. Det finns personer som enbart jobbar för att få lön 
i alla arbetssituationer och det finns det även inom ungdomsgruppen. Jag tror 
inte det går att komma ifrån att det finns individer som har det tankesättet och 
det betyder ju inte att dessa individer inte gör sitt bästa när de utför sitt arbete. 

Delar av ungdomsgruppen är till viss del missnöjd med sina uppgifter och skulle 
gärna se att förändringar kommer till stånd när det gäller bl.a. pappersarbetet. 
Det har blivit så onödigt tillkrånglat och för mycket administrativt arbete har 
överförts på platschefen så huvuduppgifterna hinns inte med. Det finns även en 
del som tycker att uppgifternas mängd har ökat och tiden minskat för att utföra 
dem och det gör att fritid ibland måste användas för att färdigställa innan 
tidsfristen går ut. 

Enligt undersökningen så är de flesta ledare öppna för förändringar och 
delegerar gärna uppgifter och ansvar till medarbetare. Detta i jämförelse med 
McGregors X- och Y teori, visar att de flesta i ungdomsgruppen har en ledarstil 
som kan förknippas med Y-teorin. Y-teorin kan man likställa med Sundströms 
L1 och L2. Därför är det viktigt att teamet som byggs runt respektive ledare 
passar respektive ledarstil så att samarbetet i teamet stärks. 

Resultatet av undersökningen har visat att ledarna i ungdomsgruppen till stor 
del är öppna för förändringar och vill utvecklas i sina roller. Medarbetarna ska 
vara villiga att ta ansvar och vara lyhörda. Ledarna tror att det i framtiden 
kommer att vara viktigt med social kompetens. Det socialpsykologiska 
perspektivet, i form av arbetsmiljö, trivsel och arbetsmängd för medarbetarna 
kommer att förändra tankesättet vid rekrytering. 
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De äldre ledarna, ”fyrtiotalisterna”, är precis som vilka ledare som helst. Att 
generalisera efter ålder gör att fokuseringen försvinner från det individuella i 
varje personlighet. Stämpeln, att de äldre ledarna, styr med hela handen och 
kontrollerar, stämmer inte. Det finns naturligtvis ledare som gör det, men det 
gäller inte bara bland fyrtiotalisterna. Det gäller alla generationer. Då den äldre 
generationen går i pension, kommer de yngre ledarna att klara övergången 
galant. 

Månadslön med bonus är ungdomsgruppen nöjd med och ser gärna att det inte 
försvinner. Visserligen så ser inte ungdomsgruppen någon skillnad i det egna 
ledarskapet om man använder ackord eller månadslön, men föredrar det 
sistnämnda.  

Framtiden ser ljus ut för de yngre ledarna på NCC. Inte kanske när det gäller 
själva produktionen, det har inte undersökts. Utan snarare att de vill utvecklas 
och har glöden som behövs för att orka. De trivs med sina arbetsuppgifter och 
tar för sig av det som bjuds och de säger vad de tycker. Det ska NCC ta vara på. 

7.1 Rekommendationer till NCC 

• NCC bör se över förfarandet med rekrytering så rätt person hamnar på rätt 
plats och trivs med sina uppgifter.  

• Det är väldigt viktigt för ungdomsgruppen med utveckling och förändring, så 
detta är något som NCC ska ta vara på genom t.ex. kontinuerlig information 
om nya tekniska framsteg, kurser och utbildningar som kan passa respektive 
individ. 

• Det är viktigt att alla på respektive avdelning känner samhörighet och vilja att 
samarbeta mot gemensamt uppsatta mål. Därför är det av vikt att NCC på 
något sätt försöker skapa trivsel och arbetsglädje inom respektive avdelning 
genom t.ex. kickoff, informationsmöten etc. 

• Det är viktigt att ungdomsgruppen känner till NCCs värderingar då detta 
enligt ledningen är något som de anställda ska arbeta efter och som 
marknadsför organisationen utåt. Alltså bör information om värderingarnas vikt 
ges till ungdomsgruppen. 

• Se över förfarandet med pappersarbetet för att göra det mindre krångligt och 
försök minska mängden administrativa uppgifter som läggs på platschefen. 
Detta då huvuduppgifter inte hinns med. Se även över mängden arbete i 
förhållande till tiden att utföra det på, så att fritiden inte blir lidande. 

7.2 Slutord 

Jag tycker att detta examensarbete har gett mig väldigt mycket, men det har 
samtidigt varit svårt att bemästra då det omfattar ett stort område. Det svåraste 
har varit att avgränsa arbetet och ta vara på väsentligheter, samt att dra korrekta 
slutsatser av det omfattande materialet.  

Jag hoppas att NCC kommer att finna nytta av resultatet i framtiden och jag 
tackar än en gång för idén och möjligheten att genomföra den. 
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Bilaga 1 Enkäten 
 

De första åtta frågorna är grundläggande för att kunna ge mig en bild om vilken bakgrund som 
finns inom gruppen. 

 
1. Kön  Man  Kvinna 
 
2. Ålder 
 

≤ 25 år 
 
26-30 år 
 
≥ 31 år 

 
3. Vad jobbar Du som? Vilken är Din position inom NCC? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
4. Geografisk placering i Norrbotten? Vilken stad/ort? 
 

Luleå 
 
Piteå 
 
Kiruna 
 
Boden 
 
Gällivare 
 
Annan, ange ……………………………………………………………………… 

 
5. Var blev Du ursprungligen anställd? 
 

På NCC 
 
På SIAB 

 
6. Hur många år har Du jobbat på NCC/SIAB?  
 

Mindre än 1 år 
 
1-2 år 
 
3-5 år 
 
5 år eller mer 
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7. Tidigare anställning utanför NCC/Siab? 

 
Företag:……………………………………………………………………………………... 
Antal år:……………………………………………………………………………………... 

 
8. Vilken utbildning har Du? Svara med den senaste utbildning Du har gått igenom 
 

Endast gymnasieutbildning (teoretisk eller praktisk) 
 
YTH 
 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Civilingenjörsexamen 
 
Kurser genom NCC 
 
Annan, ange………………………………………………………………………. 
 

 

Dessa frågor behandlar Din syn på ledarskap och hur du föredrar att leda. 
 
9. Lönesystemet har alltid betydelse för hur en ledare utför sitt ledarskap.  
 

A. Till vilken grad samtycker Du till påståendet att lönesystemet har betydelse för 
ledarskapet? 

 
I allra högsta grad 
 
Är ett hjälpmedel men är inte betydande 
 
Inte alls 

 
B. Vilket lönesystem föredrar Du?  

 
Månadslön med bonus 
 
Tidlön 
 
Traditionellt premieackord 
 
Annat, ange……………………………………………………………………….. 
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10. Nedan följer ett antal påståenden/uttryck för hur man som ledare kan utföra sitt ledarskap. 
Bedöm på en skala från 1-5 vad som stämmer in på Dig, där 1 inte stämmer alls och 5 
stämmer helt. 

 
A. Som ledare är Jag lyhörd för mina ”underställdas” önskemål och svarar gärna på frågor. 
 

 
1 2 3 4 5 

 
B. Som ledare över en grupp har Jag filosofin att ett arbete inte kan utföras utan att Jag 

utövar min makt som ledare och hela tiden kontrollerar så att jobbet blir klart i rätt tid. 
Jag anser att ”morot och piska” är det som motiverar de arbetarna. 

 
 
 1 2 3 4 5 
 

C. Som ledare över en grupp har Jag filosofin att människor utför det arbete de har blivit 
ålagda så gott de kan och tar ansvar för att det blir gjort. Som ledare känner Jag att Jag 
kan lämna arbetet en stund och veta att arbetet ändå blir utfört. 

 
 
 1 2 3 4 5 
 
 

D. Jag vill hela tiden utvecklas och känner att förändring är motiverande. 
 

 
 1 2 3 4 5 
 

E. Om Jag är osäker på svaret till en fråga en underställd har, säger Jag att Jag vet svaret 
även fast Jag inte gör det. Detta för att inte visa mig svag eller mindre kunnig inför 
mina underställda. ”Man vill ju inte blotta sina svagheter.” 

 
 
 1 2 3 4 5 
 
11. Att ha en ekonomisk medvetenhet i sitt arbete som ledare är A och O. Hur viktigt är det att 

man vet vad ”det” kostar? (1 stämmer inte alls och 5 stämmer helt) 
 

1  2 3 4 5 
 
12. Hur påverkar den ekonomiska medvetenheten Ditt ledarskap? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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13. Dessa påståenden/uttryck berör Din egen arbetstillfredsställelse och hur Du upplever de 
sociala (trivsel, gemenskap och samarbete) och de produktionsinriktade (ekonomi, utförande 
och ansvar) delarna i Ditt arbete. Bedöm på en skala från 1-9, där 1 inte alls stämmer och 9 
stämmer helt. 

 
A. Jag vet inte så mycket om de andra delarna/regionerna i det företag jag arbetar i. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

B. Mina närmaste medarbetare umgås jag med även på fritiden. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

C. Jag delar med mig av mina egna erfarenheter. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

D. På ”vår arbetsplats” kan man prata om saker som inte berör arbetet eller produktionen 
på ett naturligt sätt. 

 
       1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

E. Det bästa jag vet är att få ett jobb som jag kan vara stolt över. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

F. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. 
 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
G. Vi delar liknande grundläggande värderingar om vad som är viktigt på en arbetsplats. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

H. Ange tre värderingar Du tycker är viktiga. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
I. Jag vågar fråga om det är något jag inte förstår eller inte kan. 

 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

J. Mina arbetsuppgifter stimulerar min utveckling. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
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K. Jag ser till så att projekten ALLTID blir klara i tid. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

L. Jag trivs med i stort sett alla på min arbetsplats.  
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

M. ”Jaja någon kanske man inte kommer överens med, men man kan ju inte gå ihop med 
alla.” 

 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

N. Det viktigaste är att projekten går runt, vinst har ingen betydelse. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

O. Jag presterar inte mer än vad jag får lön för. 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 

P. Produktionen och att det alltid finns jobb är det viktigaste. 
 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
14. Här skulle jag vilja att Du med Dina egna ord beskriver vad som är Dina drivkrafter, vad det 

är som driver Dig att fortsätta och varför? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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15. I Din vardagliga arbetssituation ingår ett antal arbetsuppgifter och utföranden. Anser Du att 
Du är nöjd med dessa arbetsuppgifter? 

 
JA  NEJ 

 
Om NEJ, vad skulle Du vilja förändra/utveckla? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
16. Kulturkrockar, informella värderingar och outtalade regler finns i varje organisation. Har Du 

upplevt detta?  
 

JA        NEJ 
 
Om JA, på vilket sätt? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

Följande frågor berör framtiden och på vilket sätt Du kommer att/skulle vilja bemöta kommande 
utmaningar. 

 

17. Nämn de tre viktigaste huvuddragen som visar hur Du skulle vilja utföra Ditt ledarskap i 
framtiden? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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18. När den äldre generationen går i pension, ”de så kallade fyrtiotalisterna” så kommer 
organisationen genomsyras av ett nytt ledartänkande. Vad kommer att vara dessa ledares 
framgångsfaktorer? Hur kommer de att överleva i organisationen? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

19. På tal om den äldre generationen, hur upplever Du den? Vad är huvuddragen i deras ledarskap 
sedd från Din synvinkel. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 Här kan Du skriva om det något Du undrar över eller något Du vill komplettera. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 Enkätsvar fråga 1-8, grundläggande basfrågor 

Fråga 1. Kön
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Fråga 3. Befattning
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Fråga 5. Ursprungligen anställd på NCC eller 
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Fråga 6. Antal år med företaget
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Fråga 7. Tidigare anställning
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Fråga 8. Utbildning
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Annan

Inget svar

Totalt
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Bilaga 3 Enkätsvar fråga 9-12, syn på ledarskap och hur man 
föredrar att leda 

Fråga 9A. Lönesystemets betydelse
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Samtycker till de olika påståendena

1. I allra högsta grad

2. Är ett hjälpmedel
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3. Inte alls
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Fråga 9B. Lönesystemets betydelse
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Vilket lönesystem föredrar du?

1. Månadslön med
bonus

2. Tidlön

3. Traditionellt
premieackord

4. Annat

Totalt

 
Fråga 10 var en fråga som bestod av flera påståenden och uttryck om hur man som ledare ska 
utföra sitt ledarskap. Svaren är numrerade efter 1-5, där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt. 
Själva uttrycken/påståendena finns att läsa i Bilaga 1, själva enkäten. 

Fråga 10A
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Fråga 10B

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Antal

1

2

3

4

5

Totalt

 
Fråga 10C
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Fråga 10E
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Samma system som vid fråga 10 gäller vid fråga 11. 

Fråga 11. Ekonomisk medvetenhet
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Hur viktigt är det att man vet vad det kostar?

1
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Totalt

 
Fråga 12 var en fråga där de svaranden fick lämna egna kommentarer till hur den ekonomiska 
medvetenheten påverkar deras eget ledarskap. 

• Mindre pengar, mindre svängrum svårare att leda ett minusbygge. 

• Ledarskap har inget att göra med min ekonomiska medvetenhet. Det är två skilda begrepp. 

• Snål och hård som ledare, det går inte att köpa ut vad som helst för att underlätta 
produktionen. 

• Att man ska informera om läget och få alla att inse vikten av att hålla i pengarna. Att 
informera om kostnaderna vid val av hjälpmedel så att man kan få det som är mest ekonomiskt 
samt ändå tillräckligt bra. 

• Positivt 

• Jag försöker motivera arbetslaget om t.ex. varför man bör t.ex. använda en annan metod, 
Ekonomisk, kalkyl. 

• Att jag gärna berättar för de underställda vad materialet kostar, det gör att man tänker en extra 
gång. 

• Det gör mig engagerad och målmedveten, strävan efter bra inköp och avtal, etc. Vid 
uppgörelser/förhandlingar är medvetenheten om ekonomin självklart något som påverkat mitt 
ledarskap och min framgång. 

• Mitt ledarskap utgår från människan/gruppen. Givetvis har ekonomi koppling till att vi 
människor påverkas om det går bra/dåligt, men att dra paralleller till detta känns långsökt. (Att 
man i lägen får gå in och detaljstyra eller döma av i en specifik situation är ens skyldighet som 
ledare  Situationsanpassat ledarskap.) 

• Det borde bli aktivare. 

• Info till grabbarna om bl.a. hur många timmar som finns i projektet och info om hur projektet 
går ekonomiskt. (Viktigt att inte fokusera på enskild aktivitet, utan se helheten.)  
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Bilaga 4 Enkätsvar fråga 13-16, arbetstillfredsställelse socialt och 
i produktion 

Fråga 13 bestod av 16 delfrågor från A-P, där de svarande skulle bedöma varje delfråga efter en 
skala mellan 1-9, där 1 inte stämmer alls och 9 stämmer helt. Respektive delfrågas påstående finns 
att läsa i bilaga, själva enkäten. 

Fråga 13A
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Fråga 13C
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Fråga 13D
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Fråga 13E
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Fråga 13G
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I fråga 13H skulle svaranden skriva ner tre ledarskapsvärderingar de tycker är viktiga. 

• Trivsel, planering, uppföljning 

• Ärlighet, lojalitet, empati 

• Ärlighet, ansvar, öppenhet 

• Arbetsmiljön, trivseln, lönen och framför allt att arbetena flyter bra 

• Förtroende, ödmjukhet inför andra, respekt 

• Trivsel, delaktighet, ansvar 

• Ärlighet, lojalitet, uppriktighet 

• Jobb med kvalitet, ”lagkänsla” på arbetsplatsen, uppskattning 

• Ansvar, organisation, funktion 

• Att man alltid ska göra sitt bästa, att man ser till företagets bästa, att man samarbetar med 
varandra och hjälps åt. 

• Kvalitet; det som utförs skall vara lite bättre än det som förväntas, Ekonomi; blir det 
automatiskt om du får en bra kvalitet på det som utförs, Trivsel; är det viktigaste som finns för 
att uppnå det övriga dvs. Kvalitet och ekonomi. 

• Att kunna lyssna på andra, att kunna föra ett normalt samtal med överordnad, att kunna vara 
på samma nivå som underordnade (dåligt snack) 

Fråga 13I
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Fråga 13J
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Fråga 13K
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Fråga 13L
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Fråga 13M
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Fråga 13N
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Fråga 13O
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Inget svar
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Fråga 13P
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I fråga 14 skulle svaranden beskriva vad som är dennes drivkrafter. Vad är det som driver 
svaranden att fortsätta och varför? 

• Förtroendet från chefer och omgivning. Det är ”roligt”, jag trivs. Det känns meningsfullt. 

• Jag trivs med mitt arbete som sådant och ser stora möjligheter till personlig utveckling. 

• – Jag arbetar för att få lön. 

– Jag har detta jobb för att få jobba konstruktivt och med människor. 

• Frihet att styra mitt arbete/mina projekt, ”högt till tak”. Att jobba mot beställare och lyckas få 
de tillfredsställda och nöjda. Utvecklande och föränderligt, inte minst IT. Kamratskap. Att få 
bekräftat av en beställare/kund att man gjort ett kanonjobb med bra kvalitet och dessutom fått 
bra lönsamhet i projektet samt nöjda medarbetare är det som gör att jag trivs/fortsätter. 

• Det är ett intressant arbete med ständigt nya projekt! Att hela tiden kunna ta fram ett bra och 
rätt pris på projektet! När man räknar hem ett jobb känns det alltid bra och man får blodad 
tand. 

• Jag tror att ju svårare uppgift man får desto större blir själva drivkraften att lyckas. Man måste 
skapa en trivsel på arbetsplatsen så att alla ser sin roll i laget. Alla ska vara lyhörda gentemot 
kollektiva och tjänstemän. 

• Att få pengar så man kan göra roliga saker på sin fritid. Att trivas på jobbet och utvecklas som 
människa. 

• Variation och utveckling inom arbetet är viktigt. 

• Drivkraften är nog mest min egen vilja att lyckas med det jag åtar mig att göra. Det som får 
mig att fortsätta är nog att jag trivs med ett självständigt arbete. 

• Det är det jag får betalt för, min egen ambition driver mig. 

• Har egentligen inga större drivkrafter, kanske att jag känner en tillfredsställelse, när jag lyckats 
genomföra saker på mitt sätt trots att det funnits motstånd. 
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• Att arbeta finns i ryggmärgen, har alltid arbetat och det kommer att så förbli. Drivkraften är 
det, givetvis lönen, men en annan del är gemenskapen man har i ett företag som detta. En 
viktig social del i livet. 

• Intresse och engagemang för vår verksamhet och affärerna som präglar vardagen. 

I fråga 15 skulle svaranden besvara om denne är nöjd med sina arbetsuppgifter. 

Fråga 15
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JA

NEJ

Både och

Totalt

 
Kommentarer på vad som svaranden skulle vilja utveckla/förändra. 

• Trots att ovanstående är ett jakande svar finns naturligtvis ett antal uppgifter av administrativ 
karaktär som det stora företaget (organisationen) lider av. 

• Pappersarbetet är många gånger så onödigt tillkrånglat. Vi på NCC borde inte hela tiden se på 
de stora utan ta kunskaper även av de mindre byggföretagen. För de om några är riktiga 
överlevnadskonstnärer. 

• Mer utvecklande arbetsuppgifter. 

• Ibland har jag för mycket att göra så det blir att ta till kvällarna. 

• För mycket administrativa uppgifter överförs på platschefen. 
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I fråga 16 skulle de svarande svara på om de upplevt kulturkrockar, informella värderingar och 
outtalade regler i organisationen. 

Fråga 16
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Kommentarer till hur de svarandena upplevt detta. 

• Jag anser inte att alla kulturkrockar är av ondo, utan tycker att det är viktigt att man stöter och 
blöter vissa saker. 

• Semester, vad är det? Övertidsersättning som syns i lönespecen får ej förekomma. 

• Siab var ett familjärt företag med mycket duktiga arbetare. NCC är kallt och hårt! 

• Övertidskvotering. (40 timmar räcker sällan och förutsätts kvoteras.) 
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Bilaga 5 Enkätsvar 17-19, framtiden och kommande utmaningar 

I fråga 17 skulle svaranden nämna de tre viktigaste huvuddragen för hur det ledarskap som de vill 
utföra i framtiden skulle se ut. 

• Delegering, ansvarstagande och åtgärder för ökat engagemang. 

• Leda projekten så att de visar bra siffror – det är ju pengarna i grund och botten… 

• Vara ödmjuk inför medarbetarna, respektera andras åsikter, vara en auktoritär ledare med 
”glimten i ögat”. 

• Objektiv syn på ledarskap, ekonomiskt tänkande, utvecklad och intrimmad organisation. 

• Strukturerat, planering, samarbete med yrkesarbetarna, användande av dagens hjälpmedel. 

• Att få alla att se helheten dvs. trivsel, kvalitet och ekonomi. Ser du till at få det första så följer 
de andra med, något som är svårare med 40- och 50-talisterna. 

• Lyssna på underordnade, berömma när det går bra och dåligt, ställa upp för underordnade och 
medarbetare. 

• Kvalitetstänkande, miljö/arbetsmiljö, lönsamhet. 

• Information, delegering, ansvar. 

• Mer delaktighet från yrkesarbetarna  engagera yrkesarbetarna. 

 

I fråga 18 så skulle de svarande svara på hur det nya ledartänkandet efter att 40-talisterna gått i 
pension kommer att se ut. Vad kommer att vara dessa nya ledares framgångsfaktorer och hur 
kommer de att överleva i organisationen? 

• Ta lärdom från andra, inte vara för prestigefulla, lyssna på medarbetare, vara engagerad i det 
man gör. 

• Fokus på medarbetarna. 

• Ödmjuka, ärliga, driftiga. 

• Vet ej! Om de är kalla så överlever de! 

• Som vanligt skapa en trivsel på jobbet och kunna ta ett beslut som inte alltid är så populärt, 
men tvunget. 

• Planering och struktur. Iver och vilja att arbeta och göra sitt bästa. 

• Ungdomlig entusiasm. 

• Jag tror den nya generationen är mer öppen för att våga testa nya vägar. Ju fler nya ledare som 
kommer fram – ju starkare blir de, men det gäller att få de yngre att stanna kvar i företaget. 

• Mer delegering, ingen övervakning, var och en tar ansvar för sitt eget arbete. 

• ”Nytänkande”, men vi kommer nog att göra samma misstag som 40-talisterna gjort. 
Överlevnaden kommer att gå utmärkt. 

• Bra. 
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• De yngre är mer flexibla, inte lika rädda för nya idéer. Men ungdomarna saknar en stor viktig 
del, nämligen erfarenheter. Men vi måste våga svälja stoltheten och ringa/ta kontakt med de 
äldre vid problem. Överlevnaden beror till stor del på marknaden. 

 

I fråga 19 skulle de svarande beskriva hur de ser på den äldre generationen. Vad är huvuddragen i 
den generationens ledarskap? 

• I viss mån uppfyller dessa fördomar om hierarkisk struktur med detaljstyrning men detta 
varierar. Forna tiders strängt auktoritära ledare är inte särskilt vanliga idag. 

• Vissa är hemskt gammalmodiga och kan verkligen krångla till det – De har en förmåga att ta 
ut favoriter av grabbarna, ge olika förmåner. Jag anser att alla ska behandlas lika. 

• Trångsynthet i många situationer, ”så där har vi alltid gjort och så ska vi göra i framtiden!” 

• Kontroll och övervakning. 

• Kanske behöver de lite mer ”pushning” till att förnya och hänga med i utvecklingen med 
datorisering mm. annars har jag ej så mycket erfarenhet av deras sätt att jobba som ledare. 

• Erfarenhet. 

• Erfarenhet, samarbeta med arbetarna. 

• Prioritet för dem kanske är mer ekonomi och produktion än teknik och arbetsmiljö som släpat 
efter något i deras traditionella ledarskap. 

• Vissa pekar med hela handen, något som ej är så populärt samt ej är riktigt konsekvent. 

• Livrädda att tappa greppet om sin position! Lyssnar sällan till yngre medarbetare, 
översittarfasoner! 

• Minus: Rädda att blotta sig, styr med makt. Plus: Kunniga, kan genvägarna, krånglar inte till 
det i onödan. 

• På samma sätt som det finns yngre ledare med ett dåligt ledarskap finns äldre med ett 
föredömligt och mycket modernt ledarskap. Problemet är att ledarskapet trots vad alla säger, 
inte är prioriterat vid företaget utan det är andra saker som anses viktiga. Det som den äldre 
generationen brukar vara bra på är att skilja huvudsak från bisak samt förmedla detta. 

• Det finns alla typer, jag tror inte man kan generalisera efter ålder. 

• Hög kompetens (teknisk), ledarskapet är både bra och dåligt, det är svårt att generalisera. En 
tendens är dock att de inte lyssnar tillräckligt på omgivningen. 

Övriga kommentarer 

• Jag ser det som ett STORT problem att i framtiden rekrytera nya (unga) yrkesarbetare, då 
dessa verkar utbilda sig till allt annat än yrkesarbetare i byggbranschen. Jag ser redan nu 
svårigheter att hitta kunnig arbetskraft, då speciellt till ”grovis”, mark och anläggningssidan. 

• Mina värderingar kommer från båda leden, för jag har jobbat som snickare, så jag tror att jag 
har mycket gratis. Kan se problemen från båda sidorna. 

• På mitt område (kontorsarbete) är det ganska låga löner. 
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Bilaga 6 Intervjufrågor 

Del 1 Grundläggande informationsfrågor 

• Ålder? 

• Utbildning? 

• Erfarenhet och antal år med NCC? Är Du ursprungligen anställd på NCC eller 
SIAB? 

• Position? 

• Geografisk placering? 

Del 2 Värderingar 

• Dina grundläggande värderingar om hur man ska utföra ledarskap? 

• Vad upplever Du är NCCs grundläggande värderingar rörande ledarskap? 

Del 3 Syn på ledarskap 

• Hur upplever Du Ditt eget ledarskap? 

• Hur vill Du utvecklas i Ditt ledarskap? 

• Har Du upplevt någon skillnad på ledare som arbetat sig upp i byggbranschen, 
som t.ex. jobbat som snickare tidigare, och på ledare som kommer utifrån, t.ex. 
direkt från skolmiljön? 

• Är det bättre att gå med en erfaren arbetsledare som handledare/mentor när 
man kommer som ny arbetsledare, eller ska man kastas in i verksamheten på en 
gång? 

Del 4 Arbetstillfredsställelse och motivation 

• Har lönesystemet någon betydelse för hur Du utför Ditt ledarskap? 

• Hur skapar man trivsel och engagemang/motivation bland yrkesarbetarna 
samtidigt som man ska ha en kostnadsmedvetenhet? 

• Upplever Du att Du har en helhetssyn? 

• Vill Du ta del av andras erfarenheter och projekt? 
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Del 5 Förhållande till yrkesarbetare och chefer 

• Hur upplever Du det ledarskap som Du dagligen får ta del av ovanifrån Dig? 

• Chefer byts ut, och alla människor har ju olika ledarskapsvärderingar om hur 
ledarskap ska bedrivas. Och efterhand så borde ju det leda till att man som 
arbetsledare får olika regler och förhållningssätt beroende på chef? 

• Nämn tre viktiga egenskaper en yrkesarbetare bör ha för att Du ska kunna leda 
på ett effektivt sätt? 

• Betydelsen av en lagbas… 

• Det finns en lagbas bland hantverkarna, vad har denne för funktion sett från 
Ditt perspektiv? Hur fungerar de i verksamheten? På vilket sätt behövs de? 

 

Del 6 Kulturkrockar och informella värderingar 

• Kulturkrockar och informella värderingar finns i alla företag, även i denna 
organisation. Hur har Du upplevt detta? 

• Generationsskiftet 

• Vid generationsskiftet, då ett flertal ledare pensioneras och verksamheten får ta 
in ”nytt blod”. Vad tror Du kommer att vara dessa nya ledares 
framgångsfaktorer? Hur kommer de att överleva i organisationen? 

Del 7 Skillnad mellan NCC och SIAB 

• Är det någon skillnad mellan NCC och SIAB vid hopslagningen rörande deras 
ledarskapskultur?  

• Är det olika slags ledarstilar mellan dessa företag? 

Del 8 Framtiden och kommande utmaningar 

• Hur vill Du utföra ditt ledarskap i framtiden? 

• Är Du intresserad av att komma högre upp i hierarkin eller är Du nöjd i den 
position Du finns i nu? 

• Vilka värderingar kommer att prägla organisationen inom 10 år om du får 
spåna fritt? 



 Bilagor 

 21 
 

Bilaga 7 Intervjusvar 

Del 1 Grundläggande informationsfrågor 

• Ålder? 

36 år, 29 år, 28 år och 34 år 

• Utbildning? 

Väg & Vatten, civilingenjör, Väg & Vatten civilingenjör, Väg & Vatten, 
civilingenjör, samt gymnasieutbildning bygg sedan YTH byggteknik. 

• Erfarenhet och antal år med NCC? Är Du ursprungligen anställd på NCC 
eller SIAB? 

”7,5 år, sedan 1995. Började på SIAB och jobbade i Uppsala 2 år på 
bostadsproduktionssidan. Sedan slogs NCC och SIAB ihop och blev NCC. 
Började arbeta på det som kallades NCC Telecom, medverkade i hela processen 
där, en tight grupp.”  

”Gick ut utbildningen -99, hade praktik och sommarjobb på NCC, den 
nuvarande anställningen påbörjades september -99, så jag har jobbat drygt 5 år.” 

”Har jobbat 4 år med NCC, hade sommarjobb och praktik innan.” 

”Gick ut gymnasiet och började jobba på SIAB som snickare i 9 år, gick sedan 
byggyrkesteknisk högskola och fortsatte med att jobba som arbetsledare ungefär 
ett halvår och sedan har jag jobbat som kalkylator. Jobbade för på SIAB i ca 8 år 
och nu på NCC i snart 6 år. Var ursprungligen anställd på SIAB.” 

• Position? 

”Arbetsledning på det teoretiska planet, inte ute på fältet om man säger så. Styr 
från kontoret. Pappersarbete.” 

”Platschef” 

”Platschef för tillfället” 

”Kalkylator” 

• Geografisk placering? 

”Boden, för tillfället. Kontoret är uppbyggt så att man kan få flytta sig mellan 
Boden, Luleå och Piteå, om man behövs på något annat ställe.” 

”Luleå med omnejd. Det beror helt på var projekten är.” 

”Kiruna” 

”Luleå, fyrkanten som arbetsområde” 
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Del två Värderingar 

• Dina grundläggande värderingar om hur man ska utföra ledarskap? 

”Att lyssna framförallt, att vara lyhörd. Det finns exempel på arbetsledare som 
har haft möten med sina medarbetare där man kommit med förslag (låtsats 
lyssna), men arbetsledaren kör sitt eget race ändå, det blir som ett spe för 
gallerierna. Det är viktigt att visa att man bryr sig om vad yrkesarbetarna har för 
åsikt.” 

”Jag tycker att tydligheten är viktig, och sen att man kan delegera och lita på 
människor. Att man inte övervakar för att se att de gör som man har sagt. Sen 
också ge chans till att få insyn till hela projektet, dela med sig av 
informationen.” 

”Samarbete, jobba mot samma mål. Yrkesarbetarna jobbar ju inte under mig, 
utan vi jobbar tillsammans för att åstadkomma det som behövs för att uppnå det 
uppsatta målet.” 

”En bra kontakt med yrkesarbetarna framförallt, det tycker jag är det viktigaste. 
För har man en bra kontakt med yrkesarbetarna, så får man ofta gubbarna att 
jobba bra. Ha en mer personlig kontakt, prata alldagligt med dem. Man ska ha 
en delaktighet med gubbarna för då jobbar de som bäst. Det är min syn på det.” 

• Vad upplever du är NCCs grundläggande värderingar rörande ledarskap? 

”På senaste tiden har man tryckt mycket på att få in medarbetarna i 
bestämmandeprocessen och skapa ett engagemang. Det går ju inte att utföra 
något utan engagemang.” 

”Ett tydligt ledarskap framförallt, att man inte håller på och krånglar så mycket. 
Att man ger tydliga besked till gubbarna.” 

”Har de några grundläggande värderingar? Det finns säkert, men jag tycker inte 
det är så intressant för mig.” 

”Det var lite svårare det…” 

Del 3 Syn på ledarskap 

• Hur upplever Du Ditt eget ledarskap? 

”Mitt ledarskap går mycket ut på att ta hjälp av yrkesarbetarna, de kan mycket 
mer än vad jag kan. Information och att prata med yrkesarbetarna framförallt. 
Det man gör mest egentligen är ju att ta fram grejer så att yrkesarbetarna kan 
utföra det de ska göra.” 

• Hur vill Du utvecklas i Ditt ledarskap? 

”Hur man utvecklas det får framtiden utvisa.” 

”Det man saknar som ledare är väl kanske en tydligare profil på sig själv, men 
det har nog mest med erfarenhet att göra. Profilera sig mer.” 

• Har Du upplevt någon skillnad på ledare som arbetat sig upp i 
byggbranschen, som t.ex. jobbat som snickare tidigare, och på ledare som 
kommer utifrån, t.ex. direkt från skolmiljön? 
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”Jag tycker de f.d. snickarna är mera ståndaktiga i sina åsikter hur det ska utföras. 
De har redan bildat sig en uppfattning baserat på det de har gjort, skulle ha gjort 
själva. De är bestämda och i och med det, mer låsta. Där har vi exempel på var 
spel för gallerierna kan uppkomma. Sen beror det på vad ledaren har för 
personlighet, kan ledaren få medarbetarna engagerade och delaktiga eller är 
ledaren dominant.” 

”Nej, det kan jag väl inte säga så där, att det är någon större skillnad. Det är nog 
mer huvudet som har betydelse, hur man är som person.” 

”Nej, det kan jag inte påstå. Förutom att de som har läst längre oftast har en 
annan kunskap, de som har arbetat sig upp har ju en praktisk kunskap och de 
har ju varit med och det är ju en erfarenhet. De som kommer direkt från skolan 
har ju mycket mer teoretiska kunskaper, mer datavana.” 

”Jag har aldrig direkt mött någon som har jobbat som snickare och senare blivit 
arbetsledare/platschef. Jag har heller aldrig jobbat under någon sådan, så det har 
jag lite svårt att sätta mig in i. Det enda är väl, vad jag själv skulle gissa, att en 
som har jobbat som snickare och blir arbetsledare borde ha mer erfarenhet än en 
som har kommit ut från skolan och just börjat jobba som arbetsledare. Jag tycker 
att man märker på en som kommer direkt från skolan och ut på en 
byggarbetsplats, de har det inte lätt. De har det jobbigt första året innan de har 
kommit in i verksamheten, både att det är deras första jobb och allt det de ska 
lära sig på en gång. De har ett fruktansvärt kämpigt läge. Jag tycker de gör det 
bra de som kommer ut och presterar så bra som det gör.” 

• Är det bättre att gå med en erfaren arbetsledare som handledare/mentor när 
man kommer som ny arbetsledare, eller ska man kastas in i verksamheten på 
en gång? 

”Det är bättre att gå med en handledare, helst med flera olika. Få insikt i hur 
folk fungerar, bli medveten om att det finns olika ledarstilar. Men att inte göra 
det för länge, utan få något eget så fort det är möjligt, men att samtidigt ha 
någon tillgänglig som stöttar i stort sett hela tiden. Göra sina egna misstag i 
planering och sånt.” 

”Det är ju helt klart bättre att ha någon med sig från början, lära känna 
människor och få ett eget kontaktnät. Man ska ju inte behöva börja med att vara 
själv. Men efter att man varit med ett tag är det helt klart bättre att ha sitt eget 
projekt och köra sitt eget race och ha en mentor som man kan fråga när man är 
osäker. Ett år är alldeles för lång tid att gå med en handledare, en till tre 
månader är nog bra.” 

”Nog måste man ta det steg för steg till att börja med. Lära sig rutinerna först. 
Nu när man börjar så är man ju ganska ovan. Då måste man ta det steg för steg, 
små steg. Det är ju bättre att vara med någon handledare och inte ha fullt upp.” 

”Jag blev inkastad direkt att utföra projekt, och det är ju inte bra. Jag hade inte 
mycket kunskap om ledarskap. Naturligtvis hade jag stödpersoner som jag 
kunde prata med då och då, men det hade varit bättre med en handledare. En 
mentor som jag kunde jobba under, under den första perioden. Som det var fick 
jag lära mig allt från grund och botten och göra alla misstag, till och med de som 
man enkelt undviker.” 
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Del 4 Arbetstillfredsställelse och motivation 

• Har lönesystemet någon betydelse för hur Du utför Ditt ledarskap? 

”Upplever att det är en större hets i produktionen vid ackord. Utförandet ska gå 
snabbt. Mera gorm och blir något fel då får man höra det tydligare. Men jag har 
inte någon insikt i om det är någon skillnad i själva resultatet.” 

”Ja, det kan man väl säga. Det är ju det här med öppenhet och information. Har 
man ackord, så kanske man inte alltid säger allting, för då har man ju gjort upp 
ett ackord på vissa saker och om det blir förändringar så kan man ju mörka på 
sådana saker. Sen så är man ju på samma lag på ett annat sätt, med det här 
bonussystemet. Det blir inget snack om vad som ingår i ackordet. Man kan gå 
igenom ritningar och diskutera på ett helt annat sätt. Jag har aldrig varit med om 
ackord men man har ju hört en hel del.” 

”Inte mycket, nej, men jag har inte provat på bonussystemet. Vi kör på ackord i 
olika varianter, uppgjord lön. Har fått en känsla av att bonussystemet gör att det 
blir mindre arbete, men jag vet inte om det blir bättre. Jag vet inte om man kan 
tjäna några pengar på det. Har man ackord kan man släppa mycket mer på 
kontrollen. Det är ju deras lön som försvinner om de såsar på, så att säga.” 

”Eftersom jag har varit yrkesarbetare och varit med om växlingen under SIAB-
tiden från att gå på ackord till en månadslön med bonus, så tycker jag det är 
mycket bättre med månadslön med bonus eftersom man slipper bråket varje 
gång det är mätning. Alltså att man ska göra upp vad det är vi har presterat på 
det här jobbet och vad vi ska få i lön och vad som ingår i ackordet. Det slipper 
man och det är oerhört skönt att slippa ha detta gräl var tredje månad. Det 
skiljer så lite mellan de olika lönetyperna. Det går att tjäna bra med pengar om 
du har ackord på vissa projekt, men i slutändan tror jag det går ganska jämnt 
ut.” 

• Hur skapar man trivsel och engagemang/motivation bland yrkesarbetarna 
samtidigt som man ska ha en kostnadsmedvetenhet? 

”Hålla de uppdaterade om den aktuella situationen, med ekonomin och vad 
projektet har att spela på. Ge feedback till medarbetarna hur olika moment har 
gått.” 

”Ett enkelt sätt är ju fika, bullar och sådant. Det kostar så lite och det uppskattas 
att då och då få fika. Ett annat sätt är ju att prata med folk, inte bara om jobb 
utan om livet och det privata, hur familjen mår? Vad som har hänt under 
helgen? Om livet i allmänhet mm. Skapa djupare relationer eller i alla fall 
bredare än bara arbete.”  

”Att yrkesarbetarna får vara med, delaktighet vid beslutsfattande, vi jobbar 
tillsammans.” 

”Jag tror att man bör ha en kontakt med dem, att man sitter i samma barack 
under fikaraster. Kunna föra samtal om det mesta. Men ändå en tydlighet, 
”klockan 9.15 är rasten slut”. Så att de ändå vet att det är arbetsledaren som 
bestämmer. Man ska vara tydlig i den rollen, men ändå ha en öppen dialog. 
Men en sak har jag lärt mig, det är att man aldrig får säga; ”Nu går det bra, nu 
ligger vi långt fram i tidplanen”. De orden får du aldrig nämna, för då trappar 
gubbarna av. Man ska hela tiden säga; ”om vi jobbar på nu så kommer det här 
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projektet att gå ihop”. Man ska ha en liten sporre på dem och det brukar 
uppskattas. När de vet att de har mycket tid, då trappar de helt plötsligt ner i 
fart, utan man ska ändå ha en liten hållhake på dem.” 

• Upplever Du att Du har en helhetssyn? 

”Installationsbiten greppar man inte! Det finns som inte tid för det. Byggbiten 
annars känns lätt att greppa.” 

”Ja, det kan jag nog säga. Man är ju som spindeln i nätet i projektet. Det enda 
jag kan säga att jag inte har någon inblick i är kalkyler till större projekt. Är det 
mindre projekt har jag ju oftast räknat på jobbet själv.” 

”Ja, det tycker jag.” 

”Nu när jag har jobbat som kalkylator i snart 2,5 år, så har man ju fått otroligt 
stor inblick i projekten. Man får vara en ”teoretisk platschef” när man arbetar 
som kalkylator. Du ska planera bygget från etableringen av bygget till du startar 
bygget och fram till du avetablerar bygget i samband med slutbesiktning.” 

• Vill Du ta del av andras erfarenheter och projekt? 

”Ja, det är en självklarhet. Men det stora problemet med att få det att fungera är 
att många är rätt självgoda och vill inte dela med sig av sina misstag. Alla kan 
bäst själv. Jobbigt att visa nederlag, det må vara om det är enstaka misstag, men 
är det ett systemfel anser jag att man är nästintill skyldig att meddela en sådan 
sak.” 

”Ja, det har man ju försökt med länge, men det fungerar ju väldigt dåligt. Inom 
gruppen så vet man ju någorlunda vad var och en har gjort. Är det någon som 
har gjort något liknande, kan man ju alltid vända sig till den personen direkt. 
Men det finns ju som ingen bank som man kan komma åt via ”starnet”. Sen 
också den aspekten att bra erfarenheter delar man gärna med sig av medan man 
inte är lika pigg på att dela med sig av erfarenheter från ett projekt där det gick 
dåligt. Rent informellt skulle det nog fungera.” 

”Ja, det är jättebra, men informationen i erfarenhetsbanken är ju inget man läser 
i förväg. Utan det är ju något man vill ha tillgång till när man är mitt uppe i 
något som man fastnat i eller behöver vägledning i.” 

”Man är ju lite byggskadad, så det är alltid intressant att få reda på hur olika 
projekt har gått och vad det har gett för erfarenheter. Det är ju sådant man 
pratar om i fikarummet. Vi har en Internetbaserad erfarenhetsbank och den 
använder man ju en del när man har projekt framför sig med detaljer man inte 
stött på förut och man har ingen aning om hur länge det kan ta i enhetstid. Då 
kan man gå in och kolla, var genomsnittet ligger någonstans. Sedan får man 
prata med andra personer både här inne på kontoret och platschefer ute på 
byggena och höra deras uppfattning. Fått en uppfattning om att det som gått bra 
det delar man gärna med sig av medan det som gått sämre det håller man gärna 
för sig själv och det är ju det som är felet egentligen. Det som går dåligt ska man 
ju ta fram och belysa, så att andra vet att de inte ska göra samma misstag.” 
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Del 5 Förhållande till yrkesarbetare och chefer 

• Hur upplever Du det ledarskap som Du dagligen får ta del av ovanifrån Dig? 

”Det har varit lite upp och ner.” 

”Ja, vad ska man säga. Ibland är det oklart, eftersom man har några olika chefer. 
Ibland så missar de att prata igenom projekt, förändringar mm. med varandra 
innan de meddelar, så man kan få olika bud från olika håll. Annars är det inte 
mycket. Man lever ju ganska mycket sitt eget liv, det är inte så ofta någon 
kommer och bryr sig. Det är oftare jag som tar kontakt ifall jag har några frågor. 
Har som sagt ingen daglig kontakt, utan tar kontakt om det är något speciellt.” 

”Det är olika ledarstilar mellan chefer, och de byts ju ut rätt ofta. Det är ju så för 
alla, man gör ju det man tror på och sen får man ju se om det fungerar eller inte 
och det fungerar ju olika bra. Det är inga bekymmer att komma överens med 
bägge led, bara det fungerar så. Det är ju när det blir problem och det kan 
komma konstiga beslut uppifrån som det blir svårare och då blir det lätt att man 
automatiskt hamnar på yrkesarbetarnas sida.” 

”Det är väl sådär. Jag har ju fått byta chef. När jag började hade jag en annan 
chef som jag personligen tyckte bra om. Vi gick ihop jättebra, sen efter 1 år 
gjorde omorganiseringen att jag fick en ny chef. Vi har väl inte lika bra kontakt, 
det är synd. Som ledare fungerar han bra, det gör han, men personkemin 
stämmer inte riktigt.” 

• Chefer byts ut, och alla människor har ju olika ledarskapsvärderingar, hur 
ledarskap ska bedrivas. Och efterhand så borde ju det leda till att man som 
arbetsledare får olika regler och förhållningssätt beroende på chef? 

”Ja, jag har ju haft olika chefer och det är ju olika från chef till chef. Men jag 
kan inte komma på någon speciellt konkret skillnad. Det jag minns när jag 
tänker igenom så minns jag speciellt en chef som inte alls var styrande. Man fick 
helt utföra projektet efter eget huvud, bara kundens mål tillgodosågs. Det var ett 
ledarskap som passade mig.” 

• Nämn tre viktiga egenskaper en yrkesarbetare bör ha för att Du ska kunna 
leda på ett effektivt sätt? 

”Ett engagemang är ju bra, de ska veta vad de gör, att man kan lita på dem. 
Pålitliga, engagerade och kunniga.” 

”Lyhörd, att personen tar åt sig av information. Sen att man är villig att ta 
ansvar, alla är ju tyvärr inte det. Så det är viktigt att placera ut dessa personer på 
olika ställen, som tar ett ansvar och är framåt. Sen är det viktigt för mig att jag 
kan nå arbetarna när jag behöver, t.ex. genom mobiltelefon, vilket inte är fallet 
nu. Detta är speciellt viktigt när det är flera mindre projekt man håller i, då man 
inte kan vara på flera ställen samtidigt.” 

”Arbetsvilja, ansvarstagande, samarbete och kunskap.” 

”Arbetsvillig först och främst, vilja utföra arbete, tycka att det är ett roligt jobb. 
Kunna ta emot och ge både beröm och kritik. Lyhörd för nya intryck, öppen 
för nya tankegångar. Vara självständig och självgående, helst ska de kunna vara 
sin egen lilla arbetsledare. Villig att ta ansvar.” 

Betydelsen av en lagbas… 



 Bilagor 

 27 
 

• Det finns en lagbas bland hantverkarna, vad har denne för funktion sett från 
Ditt perspektiv? Hur fungerar de i verksamheten? På vilket sätt behövs de? 

”Det skulle behövas en sån tycker jag, speciellt vid större arbeten.” 

”Jag vet inte riktigt om just lagbas i den bemärkelsen existerar, den funktionen 
har försvunnit mer och mer i takt med ackordet. Lagbas var ju den som hade 
hand om hantverkarnas rätt och vad som gällde när det var arbete på ackord. 
Det man nuförtiden kan kalla en lagbas är ju en slags informell ledare inom 
gruppen, som man pratar med om hur projektet går och som då oftast varit med 
från början av projektet och som är mest insatt. Folk byts ju ut under projektet, 
men man försöker så långt det är möjligt att ha någon person som finns med 
genom hela projektet. Men annars så sitter man ju ofta och diskuterar på raster 
och annat, t.ex. vid fikat.” 

”De behövs verkligen, om de kan det de ska kunna som lagbas. Vissa fungerar 
och vissa gör det inte. Mycket beror på om viljan finns där. Är de bra och har 
koll på det de ska göra, det finns inte så många längre, då fungerar de och då 
tjänar vi pengar plus att de tjänar pengar när det är ackord.” 

”De behövs. Varje bygge har ju en lagbas, i alla fall om bygget är lite större. Är 
det bara 2-3 man är det svårt att ha en lagbas, men har du ett arbetslag på 5-6 då 
har du ju en lagbas. Lagbasen för ju arbetsstyrkans talan, till både platschef och 
arbetsledare och sen vidare uppåt. De är ju även med i MBL-förhandlingar, så 
visst hoppas jag de får vara kvar. De fungerar som en informell ledare och de har 
vid information till yrkesarbetarna en medlande funktion. Informationen till 
yrkesarbetarna kommer oftast genom lagbasen eller genom platschefen.” 

Del 6 Kulturkrockar och informella värderingar 

• Kulturkrockar och informella värderingar finns i alla företag, även i denna 
organisation. Hur har Du upplevt detta? 

”Det märkte man framförallt vid sammanslagningen av SIAB och NCC. Olika 
delar, olika grupperingar. Någon hoptrimmad personal är det inte. Det kan nog 
ha att göra med den stora åldersskillnaden.” 

”Nej, det kan jag väl inte säga att jag har upplevt. Det har ju varit mycket snack 
om moral och etik i samband med kartellverksamheten som uppdagades. Man 
ska ju inte behöva skämmas för det man gör och man ska ju ta betalt trots att 
det är så dålig lönsamhet i allmänhet.” 

”Ja, det finns det ju alltid. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på hur jag har 
upplevt det.” 

”Javisst finns det kulturkrockar här. Helst när det är företag som slås ihop. SIAB 
och NCC är ju en sammanslagning, och både SIAB och NCC har ju köpt upp 
andra företag innan sammanslagningen, så visst är det kollisioner. Det är nog 
mycket folk som har slutat skulle jag tro, på grund av det. Sökt sig till andra 
byggföretag eller uppdrag.” 

Generationsskiftet 

• Vid generationsskiftet, då ett flertal ledare pensioneras och verksamheten får 
ta in ”nytt blod”. Vad tror Du kommer att vara dessa nya ledares 
framgångsfaktorer? Hur kommer de att överleva i organisationen? 
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”Som det har varit nu har det varit ett ekonomiskt tänkande, vinsttänkande. Jag 
tror att det kommer att bli viktigare och viktigare både i produktion och på 
kontoret att basera tänkandet på individen, med arbetsbelastning mm. Att 
fokusera på människan.” 

”Jag tror mera delegering kommer att behövas faktiskt. Det ser man ju bland de 
äldre att ibland har svårt att inte peka med hela handen och att lita på att det 
som ska bli gjort blir gjort och inte stå bakom ryggen och titta på. Släppa in 
yrkesarbetarna mer och mer i ansvarsrollen ute på själva bygget, medan man 
själv som platschef och arbetsledare får mer och mer pappersarbete, datajobb 
mm. att ta hand om samt att hålla kontakten med beställaren. Med många olika 
projekt igång samtidigt och mycket körande emellan dessa, är det svårt att ha 
stenkoll på varje projekt och då måste man kunna släppa ifrån sig lite ansvar och 
lite på att det blir gjort ändå.” 

”Jag tror inte man ska vara för kaxig, man ska vara ödmjuk.” 

”Det är väl ofta deras blivande chefer som vill ha dem på ett visst sätt, så det är 
väl beroende på vad organisationens krav på typ av ledare som styr. Jag kan inte 
svara på hur en person ska vara för att denne ska fungera bra som arbetsledare, 
men man ska kunna prata med folk i alla fall. Vara utåtriktad både mot 
yrkesarbetarna och beställaren och underentreprenörer. Det är egentligen 
otroligt stora krav på framtiden arbetsledare och platschefer. De kommer att få 
mer och mer att göra, men ändå mindre och mindre hjälp.” 

Del 7 Skillnad mellan NCC och SIAB 

• Är det någon skillnad mellan NCC och SIAB vid hopslagningen rörande 
deras ledarskapskultur?  

”Det var en ganska kort tid det handlade om och det är ju skillnad mellan olika 
städer. Den tydligaste skillnaden jag upplevt är åldersskillnaden just här i Luleå. 
En känsla av att ”siabisterna” är lite mjukare i sitt ledarskap, människorna är 
viktiga. NCC känns lite mer ekonomiskt inriktade och vinsten är viktig.” 

”Nej, det vet jag inte om jag tycker att det är. Det beror på om man jämför 
företagen eller om man jämför personerna. De personer som ursprungligen 
kommer från SIAB tycker jag är ute mer på bygget och handgripligen styr, 
medan NCC-killarna styr mer från kontoret. Men sen om det beror på 
företagen eller personerna i sig det tänker jag låta vara osagt.” 

”Ja, det tro jag att det är. Det är svårt att ta på. Det är många som har jobbat på 
SIAB som säger att de känner att klimatet har blivit hårdare. Mycket mer 
ekonomiska parametrar, och kanske inte lika mycket människor. Sen kan det ju 
bero mycket på att två grupper kommer ihop och blir större och det blir 
kulturkrockar.” 

”Där var det ju stor skillnad upplevde ju folk från både SIAB och NCC. Som 
jag som yrkesarbetare upplevde det, så var SIAB ett bättre företag på 
yrkesarbetarsidan medan NCC var ett bättre företag på det som rör de saker 
längre framåt i tiden inom det administrativa. NCC var mer tekniskt utvecklade 
än vad SIAB var, men ledarskapsmässigt så var SIAB mer utvecklat. Det var mer 
mjuka parametrar hos SIAB. Det är olika slags ledarstilar.” 

• Är det olika slags ledarstilar mellan dessa företag? 



 Bilagor 

 29 
 

”Ja, nog kan det ju vara det. Det beror kanske på åldersstrukturerna mellan 
företagen. SIAB hade ju en större del äldre ledare medan NCC hade yngre, mer 
datavana ledare och det påverkar ledarstilen.” 

”Jag märker skillnad på arbetsledare/platschefer som kommer från SIAB och 
från NCC. NCC har en hårdare linje på något sätt, svårt att definiera. Rent 
personlighetsmässigt är ledarna olika, SIAB-folket är ett mjukare folk. NCC 
upplever jag är mera peka med hela handen, lite mer militäriska. Ska man ta 
stora drag så är det, det jag har upplevt.” 

Del 8 Framtiden och kommande utmaningar 

• Hur vill Du utföra ditt ledarskap i framtiden? 

”Fortsätta att delegera så mycket som möjligt, försöka få ett team som går ihop 
med min ledarstil och vara tydlig med informationen.” 

”Man måste ju anpassa sig från grupp till grupp, läsa av. Så det är svårt att säga, 
det är ju olika hela tiden.” 

• Är Du intresserad av att komma högre upp i hierarkin eller är Du nöjd i den 
position Du finns i nu? 

”Inte nöjd exakt med som det är just nu, men jag strävar inte efter att nå någon 
högsta topp. Arbetschef till exempel känns inte aktuellt, dessutom tillåter inte 
familjesituationen det.” 

”Som det är nu så trivs jag som det är. Om jag ser till de närmaste åren så vill jag 
nog fortsätta i den position som jag finns i nu. Men man förändras och vill 
utvecklas och får nya mål. Men just nu vill jag inte ha ett skrivbordsjobb utan 
trivs väldigt bra i produktionen.” 

”Högre upp vet jag inte om jag är intresserad av att komma. Men att ha en 
annan slags funktion, typ stödfunktion, stabsfunktion, planera, räkna mm. Det 
gör jag gärna.” 

”Jag är nöjd i den position jag finns i nu. Jag är ingen karriärmänniska, bara jag 
trivs med jobbet så är jag nöjd. Det är helt oviktigt för mig, har inga behov av 
det alls.” 

• Vilka värderingar kommer att prägla organisationen inom 10 år om du får 
spåna fritt? 

”Den sociala kompetensen, man måste ju kunna hantera människor i första 
hand. Ett psykologiskt perspektiv. Med tanke på bristen av hantverkare som mer 
och mer uppkommer, så kommer det nog att gå mot en utveckling där man 
kommer att ha färre och färre direkt underställda sig i företaget. Utan snarare 
kommer man att vara spindeln i nätet bland ett gäng underentreprenörer. Då 
handlar det om att kunna sköta den samordningen. Det går ju inte att styra och 
ställa eller peka med hela handen mot en underentreprenör. Det kommer ju att 
finnas avtal mellan parterna, hur projektet och ledarskapet ska bedrivas, 
parternas skyldigheter och rättigheter.” 

”Ja, det var en bra fråga. Jag tror på öppenhet och tydlighet i förhållande till 
yrkesarbetarna i varje projekt. Även långsiktiga relationer mot beställaren, men 
det är ju svårt, fast det kommer att krävas. Ingen litar på någon och det är 
väldiga rävspel i den här branschen. Allt kommer att finnas på avtal. Men det 
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kommer ju aldrig att fungera i längden, det kommer ju att vara olika avtal från 
projekt till projekt i och med att man räknar på jobben i konkurrens med 
varandra.” 

”Samarbete, det är ju att alla ska samarbeta mot samma mål.” 

”Inom NCC så tror jag att värderingarna som NCC stod för, för 5 år sedan 
kommer att fortsätta gälla även om 5 år. Det är ledarstrukturen, ledarna högre 
upp i hierarkin som styr vad som egentligen ska prägla organisationen i 
framtiden.” 
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Bilaga 8 NCCs organisationskarta 
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Bilaga 9 Arbetsbeskrivning platschef 

REFERENSBEFATTNINGSBESKRIVNING 
 

Befattning Platschef 

Befattningshavare /Individanpassad/ 

Affärsområde /Organisationsanpassat/  

Region/Enhet /Organisationsanpassat/ 

Chef /Individanpassad/ 

Placering inom organisationen 

Se berört organisationsschema i respektive kvalitetsplan. 

Ansvars- och verksamhetsområde 

Leda och ansvara för aktuellt projekt med mindre än 5 underställda tjänstemän 
under angiven chef för enheten. 

Befogenheter 

Vidta erforderliga åtgärder inom projektet för att genomföra produktion och 
verksamhet inom ramarna för fastställda riktlinjer, regler och policyn.  

Huvudarbetsuppgifter  

Leda och ansvara för projektets verksamhet och resultat 

Anskaffa och fördela resurser inom projektet 

Utveckla projektets personal i sina yrkesroller 

Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs 
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KUNNANDE 

Utbildning 

Högskoleutbildning motsvarande 120 poäng. 

Erfarenhet 

Mer än 3 år för befattningen relevant erfarenhet. 

Kontakter och samarbete 

Internt 

Över- och sidoordnade organisationer 

Interna staber 
 

Externt 

Beställare 

Myndigheter 

Branschorganisation 

Fackliga lokalorganisationer 

PROBLEMLÖSNING 

Problemlösningen innebär att utveckla och/eller utreda, analysera och utvärdera 
olika handlingsalternativ och kräver stor kreativ och/eller analytisk förmåga. 
Problemen i arbetet är komplicerade och olikartade/sammansatta och kräver 
nytänkande.  

ANSVAR 

Handlingsfrihet/befogenhet - Omfång/komplexitet 

Kortsiktiga verksamhetsmål (1-års) 

Arbetsuppgifter av viss komplexitet 

Befogenhet se sid. 1 

Påverkan 

Fattar självständigt beslut om åtgärder, som har mätbar påverkan på det 
kortsiktiga verksamhetsresultatet. Fullt ansvar för fattade beslut. 

Storleksklass: varierande 1 - 20 miljoner per projekt. 

Personalansvar  
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Personalledning i form av att leda och fördela arbetet. Ansvarar för t ex tillfälliga 
omplaceringar, arbetsskyddsfrågor och enklare personalsociala frågor. Ibland 
delaktig i lönesättning. 

Antal direkt underställd personal 5 - 25. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

Fysisk miljö 

Ansträngande arbetsmiljö. 

Fysisk ansträngning 

Normal fysisk ansträngning. 

Varsamhet och uppmärksamhet 

Normal varsamhet och uppmärksamhet. 

Bundenhet/Ryckighet 

Viss ryckighet. 

Psykisk påfrestning 

Viss/stor psykisk påfrestning.  
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Bilaga 10 Arbetsbeskrivning arbetsledare 

REFERENSBEFATTNINGSBESKRIVNING 
Befattning Arbetsledare/Produktionsledare 

Befattningshavare /Individanpassad/ 

Affärsområde /Organisationsanpassat/ 

Region/Enhet /Organisationsanpassat/ 

Chef /Individanpassad/ 

Placering inom organisationen 

Se berört organisationsschema i respektive kvalitetsplan. 

Ansvars- och verksamhetsområde 

Leda och ansvara för produktionen inom specifikt område på aktuellt 
projektunder angiven chef för projektet. 

Befogenheter 

Anskaffa och avropa resurser för tilldelade arbetsuppgifter inom givna ramar och 
policys. 

Huvudarbetsuppgifter  

Att inför plats- produktionschef ansvara för resultat inom sitt ansvarsområde på 
projektet. 

Planera, leda och fördela arbetet 

Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs.  
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KUNNANDE 

Utbildning 

Högskoleutbildning motsvarande 120 poäng. 

Erfarenhet 

Mer än 2 år för befattningen relevant erfarenhet. 

Kontakter och samarbete 
 

Internt 

Över- och sidoordnade organisationer 

Interna staber 
 

Externt 

Myndigheter 

Branschorganisationer 

PROBLEMLÖSNING 

Problemlösning innebär att bedöma och välja mellan flera möjliga alternativ och 
kräver kreativ och/eller analytisk förmåga. Problemen i arbetet är ibland 
komplicerade och/eller olikartade/sammansatta. 

ANSVAR 

Handlingsfrihet/befogenhet - Omfång/komplexitet 

Riktlinjer och praxis. Givna ramar för hur arbete skall utföras för att nå 
fastställda mål. 

Arbetsuppgifter av viss komplexitet 

Befogenhet se sid. 1 

Påverkan 

Rekommenderar/delaktig i beslut med kortsiktig resultatpåverkan. Ger förslag 
på åtgärder som kan förbättra resultatet, t ex inom eget arbetsområde. 

Storleksklass: < 10 miljoner 
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Personalansvar  

Personalledning i form av att leda och fördela arbetet. Ansvarar för t ex tillfälliga 
omplaceringar, arbetsskyddsfrågor och enklare personalsociala frågor. Ibland 
delaktig i lönesättning. 

Antal direkt underställd personal 5 - 10. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

Fysisk miljö 

Mycket ansträngande arbetsmiljö. 

Fysisk ansträngning 

Normal fysisk ansträngning. 

Varsamhet och uppmärksamhet 

Normal varsamhet och uppmärksamhet. 

Bundenhet/Ryckighet 

Viss ryckighet. 

Psykisk påfrestning 

Normal psykisk påfrestning.  


