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Abstract

Generation Y: attrahera, behålla och leda i byggbranschen

Generation Y: attract, retain and manage in
construction industry

Simon Högberg

Within the next ten years, the largest generation 
change ever will take place in the Swedish construction 
sector. The purpose of my study is to examine the 
major differences between "Generation Y" and previous 
generations. This is done in order to find out how the 
NCC will attract the employees of the next generation, 
manage them at work and finally be able to keep the 
employees that has been trained internally over a 
longer period of time. 

Previous research has been based on theories of 
Generation Y in general. It investigates the distinctive 
characteristics and qualities of the generation, and 
also how their upbringing may have shaped them into 
what they are. Three respondent groups were 
interviewed: Engineer students of "Generation Y", 
officials at NCC belonging to "Generation Y" and 
managers at NCC. 

The results of the study show that "Generation Y" 
differs from previous 
generations, and how they differ. The results also 
show how the NCC should work to attract, manage and 
keep "Generation Y" as employees. 
How the generation should be managed in order to 
develop into the good employees of the future, and 
how companies should adapt for the generation to 
thrive at work is also a central result of the study.

The conclusions that can be drawn after the 
completion of the study, is that "Generation Y" are 
attracted to companies with good training 
opportunities and many career paths. This generation 
requires a leadership that is individually and 
situationally adapted and, in order to retain the 
employees there must be good opportunities to 
influence and develop.
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Sammanfattning 
Inom de närmsta tio åren kommer tidernas största generationsväxling 
ske inom byggsektorn. Nästan varannan chef kommer att gå i pension 
och behovet av att rekrytera nya chefer är större än någonsin. Svenskt 
Näringsliv har gjort en kartläggning som visar att Sverige har Europas 
äldsta chefer och fackförbundet Ledarna tar upp att allt färre unga vill 
bli chefer idag. Syftet med min studie är att undersöka de största 
skillnaderna mellan Generation Y och tidigare generationer för att 
därmed ta reda på hur NCC ska attrahera nästa generations 
medarbetare, leda dem i arbetet och slutligen behålla de medarbetare 
som utvecklas internt över en längre tid. Den tidigare forskningen utgår 
från teorier om Generation Y i allmänhet. Den utreder de utmärkande 
karaktärsdragen och egenskaper hos generationen, dessutom hur deras 
uppväxtförhållanden kan ha format dem. I byggsektorn är bristen på 
forskning kring generationsväxling stor. Under byggkrisen på 90-talet 
förlorade många medarbetare sin anställning och på grund av det stora 
generationsskiftet som nu sker är denna forskning extra viktig.  
 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med semistrukturerad 
karaktär. Tre respondentgrupper intervjuades: byggnadsingenjörs-
studenter tillhörande Generation Y, tjänstemän på NCC tillhörande 
Generation Y samt chefer på NCC. Sju personer från varje grupp 
intervjuades. Ytterligare två personer som arbetat länge för företaget 
intervjuades för att kunna belysa de förändringar som skett hos 
företaget. För att kunna genomföra denna studie var det nödvändigt att 
göra generaliseringar, vilket inte alltid är så enkelt. Intervjuerna 
transkriberades och sammanfattades tematiskt för att göra detta 
möjligt. Resultatet av studien visar hur Generation Y skiljer sig från 
tidigare generationer samt hur NCC bör arbeta för att attrahera, leda 
och behålla Generation Y. Hur generationen bör ledas för att utvecklas 
till framtidens goda medarbetare och hur företagen bör anpassas för att 
generationen ska trivas med sitt arbete är också centralt i studiens 
resultat. 
 
De slutsatser som kan dras efter avslutad studie är att Generation Y 
attraheras av företag med fortbildningsmöjligheter och många 
karriärvägar. Generationen kräver ett individ- och situationsanpassat 
ledarskap och för att få behålla medarbetare i Generation Y hos 
företaget måste stora påverknings- och utvecklingsmöjligheter finnas. 
 
Nyckelord: Generationsskifte, Generation Y, Attrahera, leda och 
behålla nästa generation, NCC, Tjänstemän, Trivsel, Motivation 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i byggnadsingenjörs- 
utbildningen på Uppsala Universitet och omfattar 15hp av totalt 180hp. 
Det har utförts i samarbete med NCC, avdelning Mälardalen. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla respondenter som ställt upp och tagit 
sig tid att delta i undersökningen. På grund av anonymiteten nämner 
jag inga namn, ingen nämnd men ingen heller glömd. 
 
Jag vill också tacka min handledare Lars-Erik Einerman på NCC som 
varit ett stöd under studiens gång och som hjälpt mig komma i kontakt 
med relevanta och engagerade personer på NCC att genomföra mina 
intervjuer med. Jag vill även tacka Robert Höckerbo på NCC som i 
slutskedet delgivit mig information om NCC, avdelning Mälardalen. 
 
Min ämnesgranskare David Sköld ska även ha ett stort tack för god 
insikt och konstruktiv kritik samt hans snabba respons trots obekväma 
tider. Jag vill även tacka min examinator Patrice Godonou som visat 
intresse för ämnet men flertalet gånger påpekat att det är ytterst viktigt 
att arbetet riktas mot byggbranschen, vilket har hjälp mig att hålla mig 
på rätt spår. 
 
Tillsist vill jag rikta ett stort tack till min sambo som gett mig stöd och 
motivation under arbetets gång. 
 
Uppsala i juni 2013 
 
Simon Högberg
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Inom en tioårsperiod kommer byggsektorn vara med om tidernas 
största generationsskifte. Nästan hälften av alla chefer kommer att gå i 
pension (arbetsformedlingen.se, 2010) och nästa rekordgeneration är på 
intåg. Byggbranschen gick miste om nästan en hel generation på grund 
av den svåra byggkrisen under 90-talet, ingenjörer födda under 60- och 
70-talet blev utan arbete och sökte lyckan i andra branscher 
(byggindustrin.com, 2009). 
 
Svenskt Näringsliv har gjort en kartläggning som visar att Sverige har 
Europas äldsta chefer och minst andel chefer under 40 år. Endast var 
fjärde chef är under 40 år (Kreicbergs, 2011). Redan nästa år har alla 40-
talister fyllt 65 år och 50-talisterna närmar sig pension och när detta 
sker så finns det inget alternativ, nästa generation måste ta fler ledande 
positioner. 
 
Att vara chef är en utmaning och dagens ökade krav gör det än mer 
krävande. Det är allt mer fokus på ekonomin, kortare produktionstider 
och allt större ansvar över personalen. Att vara ung och chef gör det 
ännu tuffare, särskilt om man är chef över äldre medarbetare. 
Kompetens måste bevisas i annan utsträckning, eftersom åldern 
förknippas alltför ofta ihop med kompetens, auktoritet och ledarskap. 
 
Enligt Ledarnas Chefsbarometer vill allt färre unga bli chefer och 
endast en av tre unga chefer vill ha en högre befattning. Enligt 
Chefsbarometern beror detta på att lönen är för låg i förhållande till 
arbetsinsatsen och att arbetet ofta inkräktar på privatlivet. (chef.se, 
2008) 
 
Arbetskraftsbeståndet i byggbranschen utgörs idag av tre generationer. 
Det är alltid problematiskt att generalisera individers karaktärsdrag 
efter födelseår men för att göra denna studie möjlig är detta 
nödvändigt. Alla födda under en viss generation kommer naturligtvis 
inte att känna igen sig i alla de karaktärsdrag som beskrivs men en 
majoritet kommer troligen att göra det. Det kan även vara så att en 
individ tillhörande en generation känner igen sig själv i de 
karaktärsdrag som beskrivs i en annan. De tre generationerna är Baby 
Boomers, födda 1946-1964, Generation X, födda 1965-1979  och 
Generation Y, födda 1980-1999 (Crampton & Hodge, 2009). De exakta 
årsspannen kan skilja något åt mellan olika forskare och olika studier. 
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Baby Boomers dominerar byggbranschens ledande positioner och 
Generation X förutspåddes axla ansvaret men förlorades under 
byggkrisen till främst IT- och Telekombranschen. Nästa generation att 
äntra och etablera sig i byggbranschen är Generation Y (Parment, 2008), 
födda på 80- och 90-talet (Eisner, 2005). 
 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
I och med att Generation Y tågar in på arbetsmarknaden krävs att 
nuvarande chefer har kunskap i hur denna generation behöver ledas 
för att utvecklas, bli produktiva samt bli de bästa medarbetarna.  
 
Forskare har kommit fram till att ledarskapet nu troligen kräver en 
större generationsanpassning än vad tidigare generationsskiften krävt, 
detta på grund av de stora skillnaderna mellan generationerna. Det har 
framkommit genom forskning att Generation Y tänker och arbetar på 
ett sätt som dagens chefer inte är medvetna om, det är lätt att 
missförstånd uppstår. Generation Y har en helt annan uppväxt, 
uppfostran och inställning till arbetslivet, vilket är några anledningar 
till att denna studie är relevant. 
 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag 
och under de närmsta åren kommer en stor generationsskiftning att ske 
i företaget. Anledningen till att jag valt att skriva det här arbetet åt just 
NCC är att detta, och de andra stora entreprenörerna, under byggkrisen 
1992-2001 förlorade nästan en hel generation till andra branscher vilket 
gjort generationsglappet ännu större. Det krävs en större förståelse för 
framförallt skillnaderna mellan generationerna i branschen för fortsatt 
lyckat ledarskap. 
 
Det material som ligger till grund för detta arbete är teorier och tidigare 
forskning samt kvalitativa intervjuer med stor relevans. Den litteratur 
jag till stor del använt mig av i kapitel 2 Teori och tidigare forskning, 
som mestadels behandlar teorier och forskning om Generation Y, är Att 
leda nästa generation av Emma Pihl, Generationsanpassat ledarskap av 
Linus Jonkman samt Generation Y: framtidens konsumenter och 
medarbetare gör entré! av Anders Parment. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att klargöra om, och i så fall på vilket sätt, 
Generation Y skiljer sig från tidigare generationer och på grund av 
dessa eventuella skillnader behöver annorlunda ledarskap och 
motivation för att bli framtida goda medarbetare. Det har även 
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framkommit att Generation Y attraheras av andra faktorer än 
föregående generationer. Tidigare forskning har påvisat att Generation 
Y har en tendens att inte stanna kvar hos samma arbetsgivare under 
längre tid. Denna studie söker påvisa hur man som arbetsgivare ska 
arbeta för att attrahera och behålla den framtida generationen på 
företaget.  
 
Studien utgår från följande frågeställningar: 

- Hur skiljer sig Generation Y från tidigare generationer? 
- Hur upplever de olika respondentgrupperna Generation Y? 
- Hur motiverar och leder man Generation Y i byggbranschen? 
- Hur attraherar och behåller man Generation Y på företaget? 

 
För att nå mitt syfte utgår jag från tidigare forskning men även till stor 
del från kvalitativa intervjuer, samt en analyserande jämförelse mellan 
dessa. 
 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete har jag inte undersökt genusperspektivet eller hur 
kunskapsöverföring ska gå till i generationsväxlingen. Fokus för 
studien ligger på generationsväxlingen på tjänstemannasidan och inte 
på yrkesarbetarsidan. 
 

1.5 Mål 
Detta examensarbete görs på uppdrag av NCC i Uppsala och 
målsättningen är att kunna ge ledningen på NCC en klarare bild av hur 
de kan attrahera och leda Generation Y utifrån dess speciella behov och 
krav. Ett annat mål är att utreda varför anställda från Generation Y 
väljer att lämna företaget redan efter en relativt kort tid. Den kritiska 
perioden på NCC är idag 3-5 år.  
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2. Teori och tidigare forskning 
2.1 Byggindustrin 
Sveriges Byggindustriers Fakta om byggandet-2011 års upplaga redovisar 
att byggindustrin i Sverige omsätter över 400 miljarder kronor per år de 
senaste åren. År 2010 sysselsatte byggindustrin 305 000 personer och 
bygginvesteringarna uppgick till 266 miljarder kronor (8 % av BNP). De 
totala bygginvesteringarna innefattar ny- och ombyggnads-
investeringar i fastigheter och investeringar i anläggningar. Med 
fastigheter avses flerbostadshus, småhus, industri-, kontors- och 
offentliga lokaler. Uppsala län stod för 4 % av de totala bygg-
investeringarna år 2010, vilket motsvarar cirka 11 miljarder kronor. 
(Sveriges Byggindustrier, 2011) 
 

2.2 Byggkrisen 
Under den senaste 20-årsperioden var antalet förvärvsarbetare i 
byggindustrin högst åren 1990-1991 med 320 000 personer. År 1992 
genomfördes omfattande förändringar i skattepolitiken, vilket 
försämrade förutsättningarna för bostadsbyggandet. Den omfattande 
skattereformen genomfördes samtidigt som bostadssubventionerna 
kraftigt drogs ned. De sänkta inkomstskatterna finansierades av bland 
annat sänkt skatteavdrag för räntor och lägre räntebidrag. Momsen på 
byggandet ökade och likaså förmögenhetsskatten. Kombinationen av 
förändringar i momssystemet, höjd fastighetsskatt, minskade 
subventioner, kraftigt höjda realräntor efter skatt och en djup 
lågkonjunktur minskade efterfrågan på nya bostäder väsentligt.  
Antalet förvärvsarbetande i byggindustrin minskade med närmare 100 
000 personer fram till år 1997 och låg där omkring tills vändingen 
började år 2001. Det dröjde fram till 2008 innan beståndet var uppe över 
300 000 personer igen, vilket kan utläsas i Figur 2.1. I början av 
byggkrisen var nedgången störst, antalet sysselsatta minskade med 13-
14 % per år jämfört med den generella arbetsmarknaden som minskade 
med 4-6 %. (Sveriges Byggindustrier, 2011)  
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Figur 2.1 Sysselsatta förvärvsarbetare i byggindustrin. 
 

2.3 NCC 

2.3.1 Kort om NCC 
NCC är ett av norra Europas ledande bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag med en omsättning på 57 miljarder SEK 
och 18 000 anställda under 2012. NCCs arbete grundar sig i företagets 
värderingar som beskrivs med tre ord: ärlighet, respekt och tillit. NCC 
är alltid ärliga mot sina intressenter, respekterar varandra på 
arbetsplatsen, visar varandra tillit och arbetar för att kunder ska känna 
tillit till företaget. Dessa värderingar utgör grunden för det dagliga 
arbetet på NCC och medför ansvarstagade, fokus och enkelhet. Ansvar 
att genom sina byggen bidra till en hållbar utveckling, fokus på att 
tillgodose kundens behov och att det ska vara enkelt att göra affärer 
med NCC är för dem av stor betydelse. Visionen hos NCC är att vara 
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det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, 
boende och kommunikation. (ncc.se, 2013) 
 
NCC Construction Sverige omsatte 2012 cirka 25 miljarder SEK och 
antalet anställda var runt 7500. NCC Construction Sverige är uppdelat i 
regioner: Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Norrland. (ncc.se, 2013) 
Varje region är sedan uppdelad i avdelningar, denna studie utförs på 
avdelning Mälardalen i region Stockholm/Mälardalen, se Figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2 Region Stockholm/Mälardalen. 

2.3.2 Förändring av organisationsstruktur 
NCC gör en stor strukturförändring av organisationen. Rollerna 
renodlas vilket ska leda till att man blir bättre på det man gör. Innan 
förändringen gjorde affärscheferna på avdelningen allting till exempel 
affärer, försäljning, produktion och personalhantering. På sikt kommer 
företaget inte få de personerna som klarar att göra allting och 
förändringen ligger bra i tiden för den nya generationen. Det öppnar 
upp till fler karriärmöjligheter och fler tjänster. (Intervju, NCC, 2013) 
 
Alla avdelningar på NCC gör den här organisationsförändringen; en 
del har redan genomfört den och andra har ännu inte börjat. Avdelning 
Mälardalen genomförde förändringen årsskiftet 2012/2013. (Intervju, 
NCC, 2013) 
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2.3.3 Avdelning Mälardalen 
NCC, avdelning Mälardalen är NCCs största avdelning om man ser till 
den geografiska utsträckningen. Avdelningen arbetar med bland annat 
bostadsbyggnationer, markarbeten och övriga hus. Övriga hus 
innefattar bland annat lokaler, sjukhus, skolor. (Intervju, NCC, 2013) Se 
Figur 2.3 för en tydligare bild av avdelningen. 
 

Figur 2.3 Organisationsschema, avdelning Mälardalen. 
 
Avdelningen har 218 anställda tjänstemän och 393 anställda 
yrkesarbetare. Medelåldern för tjänstemännen är 47,4 år och 
åldersfördelningen kan utläsas i Figur 2.4. 

 
 
Figur 2.4 Åldersfördelning tjänstemän på avdelning Mälardalen. 
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Avdelning Mälardalen har två kontor, ett för Uppsala och ett för 
Västerås/Eskilstuna. I och med organisationsförändringen har dessa 
kontor en varsin produktionschef som ansvarar för all produktion i 
respektive område. Produktionsledet i Uppsala har 89 anställda 
tjänstemän, organisationsschemat för produktionen förtydligas i  
Figur 2.5.  
 

 
 
Figur 2.5 Produktionsorganisation Uppsala. 
 
Medelåldern för produktionsorganisationens tjänstemän är 46,9 år och 
åldersfördelningen kan utläsas i Figur 2.6. 
 

 
Figur 2.6 Åldersfördelning tjänstemän produktionsledet Uppsala. 
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2.4 Generationerna i byggbranschen 

2.4.1 The Baby Boomers i byggbranschen 
Den äldsta generationen på arbetsmarknaden är Baby Boomers, födda 
under efterkrigstiden 1946-1964 (Crampton & Hodge, 2009). 
Generationen har en betydande roll på arbetsmarknaden och 
dominerar ledande positioner i byggbranschen. Den positiva 
ekonomiska utvecklingen efter krigsslutet påverkade generationen 
starkt skriver Kupperschmidt (2000) och de sägs vara resultatdrivna, 
tänka långsiktigt och visa lojalitet till sina arbetsgivare.  

2.4.2 Generation X i byggbranschen 
Generation X, födda år 1965-1979 (Crampton & Hodge, 2009), växte 
upp under sämre ekonomiska tider och upplevde storskaliga 
rationaliseringar inom byggindustrin, vilket resulterade i stora 
varselvågor. Generationen lärde sig att ”tryggt jobb” inte existerade i 
byggbranschen. Dessa upplevelser visade sig i individualistiska och 
cyniska värderingar (Kupperschmidt, 2000). Telekombranschens 
genombrott skedde i samtid med byggkrisen på 90-talet och lockade 
merparten av ”den otrygga generationen”. Branschbytet skedde ofta 
rakt av utan direkt inriktad utbildning. Generation X gick förlorad för 
byggbranschen, den högre lönen i mer blomstrade branscher som IT 
och Telekom gjorde det svårt för byggbranschen att lyckas behålla 
duktiga medarbetare. (byggindustrin.com, 2009) 

2.4.3 Generation Y i byggbranschen 
Den yngsta generationen på arbetsmarknaden är Generation Y, födda 
år 1980-1999 (Crampton & Hodge, 2009). Om Generation X är ”den 
förlorade generationen” för byggbranschen så kan Generation Y vara 
”den återfunna generationen” (Zemke et al., 2000). Generation Y är den 
yngsta men också den mest välutbildade. Generation Y är snabblärd 
men tenderar att vara otålig, vilket tros bero på att den ständigt haft 
tillgång till information genom internet vilket lett till att den kallas ”den 
uppkopplade generationen”. Att svaren aldrig legat mer en några 
knapptryck bort kan avspegla sig i hur generationen kräver 
återkoppling och bekräftelse, den förväntas snabbt och konstant vilket 
ställer högre krav på ledarskapet. (Twenge et al., 2010) 
 

2.5 Fakta om Generation Y 

2.5.1 Allmänt 
Det finns mycket allmänt skrivet och forskat på Generation Y, även 
många allmänna åsikter om den. De flesta studierna beskriver vad som 



  Kap. 2 Teori och tidigare forskning 

   11 

är karakteristiskt för generationen för att få en bättre förståelse för hur 
man ska bemöta, leda och utveckla den. 
 
Intressant är att titta närmare på varför generationen tilldelats sitt 
namn, Generation Y. Bokstaven Y uttalad på engelska blir ordet ”why”. 
Detta är ingen tillfällighet skriver Jonkman (2011), generationen är en 
ifrågasättande generation. Generation Y vågar ställa frågor och 
resonerar på det viset att den hellre ställer många frågor än förblir 
okunnig. Tidigare generationer resonerar annorlunda, de lever hellre 
okunniga än att framstå som ifrågasättande. Andra namn generationen 
tilldelats är till exempel Pippi Långstrumps barnbarn, kappvändare, Me 
we’s och moklofs. Alla dessa namn säger något om generationens 
beteende konstaterar Pihl (2011). Generation Y är den mest 
välutbildade generationen och den mest krävande arbetstagaren med 
höga förväntningar på sitt arbete skriver Jonkman (2011). Denna 
generation frågar sig hur arbetslivet kan anpassa sig till privatlivet och 
inte tvärtom. 
 
I boken Generation Y (Parment, 2008) lyfts generationens karaktärsdrag 
fram . Den är uppväxt under en tid med stor teknisk utveckling. Detta 
har medfört en förmåga hos generationen att hantera teknik och 
internet mycket väl, vilket tidigare generationer inte haft möjlighet till i 
samma utsträckning. Parment beskriver generationen som modig, med 
en vilja att förändra och att förverkliga sig själva. Eisner (2005) 
beskriver generationen som patriotisk, social och med en stark känsla 
av moral. Generation Y värderar även sin familj och sina hem högt. Pihl 
(2011) beskriver den även som illojal, ambitiös, orädd, 
feedbacktörstande och multitalang. 

2.5.2 Uppväxtförhållanden 
Generation Y har vuxit upp i en värld där tillgång till datorer, internet, 
mobiltelefoner m.m. varit en självklarhet (Allen, 2005). Datorn har 
kommit att bli generationens nya lekplats (Jonkman, 2011). Man kan 
säga att tekniken till stor del har format denna generation (Martin, 
2005). 
 
Parment (2008) skriver att Generation Y, till skillnad från tidigare 
generationer, har oerhört många valmöjligheter. Allt från beslut om 
gymnasieinriktning till vilken mobiltelefon man ska ha. Det finns 
tillfällen då generationen blir stressad av alla de val den ställs inför och 
den ansträngning det krävs för att faktiskt kunna välja att de väljer att 
inte göra ett val. Generation Y är enligt Jonkman (2011) den första 
generationen som får vara delaktig från låg ålder även i de val som 
fattas i familjen, den blir tillfrågad och dess åsikt uppskattas vid större 
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förändringar som exempelvis en flytt eller en förälders nya anställning. 
Föräldrar har aldrig varit så involverade och delaktiga i sina barns liv 
som föräldrarna till Generation Y. En studie som gjorts i Michigan visar 
att barnen i Generation Y fått 37 % mindre ensamtid än de barn som 
växte upp på 80-talet. Föräldrar kan involvera sig på två olika sätt, 
coacha eller curla. En förälder som coachar stöttar barnet i det den vill 
göra utan att lösa barnets problem till skillnad från en curlande förälder 
som aktivt eliminerar barnets alla problem. Av dessa två sätt är att 
coacha sitt barn att föredra. (Jonkman, 2011) 
 
Generation Y har vuxit upp under en tid då ekonomin har blomstrat, 
vilket lett till en obekymrad syn på ekonomi och en inställning att det 
alltid ordnar sig. Denna inställning genomsyrar generationspsyket 
(Jonkman, 2011) 

2.5.3 På arbetsplatsen 
I Ball & Gotsills (2010) bok kan vi läsa om hur generation Y skiljer sig 
markant från tidigare generationer i hur de uppför sig på en 
arbetsplats. Den har ett annat sätt att tänka, lära och arbeta samt vill bli 
bemötta. 
 
Generationen lär sig ofta spontant, utan instruktioner och genom att 
prova sig fram. ”Learning by doing” är ett uttryck som speglar 
generationens sätt att lära. Den tröttnar snabbt på långa instruktioner 
och har sämre tålamod än tidigare generationer. Generation Y vill 
snabbt komma till poängen och bli klara. Den vill variera sina 
arbetsuppgifter och hela tiden utvecklas, därför är den svårare att 
motivera och behålla på en arbetsplats. (Ball & Gotsill, 2010) 
 
Generation Y är oftast mer anpassningsbar, den är bra på att arbeta i 
grupp och vill oftast arbeta hårdare och snabbare än sina kollegor. Den 
vill även klättra snabbt i företag och är mottagbara för all sorts kritik då 
den uppskattar att få sina styrkor och svagheter bekräftade. (Sifo, 2011) 
 

2.6 Ledarskap 

2.6.1 Babyboomers 
Babyboomers kan enligt Jonkman (2011) uppfattas som dominanta. 
Generationen har ofta fått kämpa för sina åsikter och ser det mesta 
svart eller vitt. Om en individ från denna generation gillar någonting så 
innebär det ofta att de starkt ogillar motsatsen.  
 
För att på bästa sätt leda babyboomers ska du vara rak och ärlig i din 
kommunikation, att våga och påvisa stort mod inger trygghet hos 
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generationen. Babyboomers vill att ledaren ska ta tydligt befäl och vara 
auktoritär, vilket anses positivt. Generationen anser att du påvisar 
feghet om du ber om råd och frågar vad dina anställda tycker. Ledaren 
ska tydligt delegera arbeten. Anställda uppskattar även om ledaren är 
genuin, personlig och äkta, att den vågar släppa fasaden. (Jonkman, 
2011) 

2.6.2 Generation X 
Det antas att Generation X har fått mycket frihet och eget ansvar, vilket 
har lett till att den är mycket självständig. Jonkman (2011) beskriver hur 
det, för generation X, ses som ett privilegium att ha ett arbete och att 
karriären är viktig för identiteten.  
 
Generation X är mycket flexibla och behöver tid för att arbeta 
självständigt. Individer tillhörande generation X uppskattar inte ett 
arbete där de måste befinna sig på kontoret mellan 8-17 om det inte är 
nödvändigt. Tid är för dem hårdvaluta. Denna generation föredrar att 
bli delegerad hela ansvarsområden och en deadline. Ledare till 
generation X bör ge anställda feedback i form av information snarare än 
stöd, de vill veta hur de sköter sig. De vill även veta vilket problem som 
finns och vilket resultat du som ledare önskar för att de på bästa sätt 
ska kunna sköta sitt arbete. Generation X föredrar tydliga ramar, både 
hos företag och på individnivå. Individer tillhörande generation X vill 
veta företags värderingar, vision samt gruppmål men även sin egen roll 
och förväntade utveckling. Som ledare för denna generation bör man 
även känna till att den helst inte ber om hjälp då den ser prestige i att ta 
reda på svaren själv, ge den full fokus när den signalerar att den 
behöver det, inte annars. (Jonkman, 2011) 

2.6.3 Generation Y 
Denna generation uppfattas ha många specialkrav på sin anställning 
skriver Jonkman (2011), till exempel är det inte ovanligt att en person 
från Generation Y ogenerat säger vid en anställningsintervju att den 
inte kan arbeta torsdagseftermiddagar. Det bästa sättet att tackla detta 
som ledare är byteshandel, ställ ett motkrav, allting är förhandlingsbart 
för Generation Y. Den här generationen behöver en springande start, 
den behöver bli välkomnad och väl mottagen på en arbetsplats för att 
den ska känna sig viktig. Sedan behöver den så snabbt som möjligt 
sättas i arbete, till exempel med ett introduktionsprogram för att 
komma igång. Den förväntar sig att någon ska tala om för den vad det 
är som gäller på arbetsplatsen, till exempel vilken klädsel som 
accepteras. Det uppskattas om du som ledare lär ut din värdegrund och 
den kommer då mötas med respekt. Detta är en informationsdriven 
generation, att de har tillgång till teknisk utrustning är en förutsättning 
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för att den ska kunna leverera. Som ledare för den är det enklast att 
fråga vad som behövs för att din anställde ska producera. Erkännande 
är som syre för Generation Y. De behöver bli sedda och bekräftade i sitt 
arbete, annars tror den att deras arbete inte är viktigt. Denna generation 
presterar dessutom ofta mer än vad som förväntas, vilket leder till att 
glöden kan släckas utan erkännandet och det vill du som ledare inte 
riskera. (Jonkman, 2011) 
 
Ärlighet och tydlighet är två andra egenskaper som är viktiga hos dig 
som ledare. Generationen vill tilldelas äkta makt eller ingen makt alls, 
illusionen av makt som egentligen inte är deras sporrar dem inte. Om 
du lurar eller utnyttjar den känner de av direkt och blir då istället illojal. 
Generationen har blivit beskylld för att inte vilja genomföra tråkiga och 
monotona arbetsuppgifter, detta stämmer inte. Däremot behöver den 
motiveras, få veta varför arbetet ska genomföras och förstå varför deras 
insats är viktig för företagets arbete i helhet. (Jonkman, 2011) 
 
Något annat som utmärker Generation Y ute på arbetsmarknaden är att 
den relativt ofta byter arbetsgivare. Den är lojal mot sin arbetsgivare 
men mest lojal mot sig själv, vilket medföljer att om de inte anser att det 
bästa för deras karriär är att stanna kvar hos en arbetsgivare så byter 
de. Som ledare för generationen ska du ta reda på vad som krävs för att 
få behålla den i företaget, om du tycker att den är bra. Detta kan du 
enkelt ta reda på om du kontinuerligt coachar dina anställda, vilket 
denna generation uppskattar. Om en person från Generation Y inte får 
tid med chefen och får uppskattning är risken stor att den letar sig 
vidare till ett annat företag. (Jonkman, 2011)  
 
En uppfattning som, enligt Parment (2008), chefer har är att Generation 
Y inte vill bli tillsagd och strukturerat ledd men detta är en 
missuppfattning. Den vill ha stöd och riktlinjer från ledaren samtidigt 
som den vill göra arbetet i sin egen takt och på sitt eget sätt (Martin, 
2005). Generation Y kan av arbetsgivare upplevas som mer krävande än 
tidigare generationer men genom meningsfulla och intressanta 
arbetsuppgifter, samt ett engagerat ledarskap, kan de få ambitiösa 
medarbetare. (Parment, 2008)  
 

2.7 Attrahera och behålla Generation Y 
Arbetsgivare måste idag marknadsföra sig väl för att attrahera samt 
behålla de bästa medarbetarna, att företag marknadsför sig kallas för 
employer branding. Detta arbete sker i fem faser: attraktionsfasen, 
rekryteringsfasen, introduktionsfasen, utvecklingsfasen och 
avslutningsfasen. (Pihl, 2011) 
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Som tidigare nämnts är det en större utmaning för företagen att behålla 
Generation Y på arbetsplatsen än tidigare generationer. Generation Y 
har en tendens att lämna sin arbetsplats efter en relativt kort tid, ett år 
är en lång tid för en person tillhörande Generation Y (Pihl, 2011). Detta 
beror dels på karaktärsdragen hos denna generation, dels på att 
ledarskapet sällan är generationsanpassat. Ett sätt som Pihl (2011) 
rekommenderar, för att behålla sina anställda från denna generation, är 
att upprätta en karriärutvecklingsplan. En sådan ska innehålla en plan 
för karriärutveckling inom organisationen, utbildnings– och 
lärotillfällen, personliga mål samt en definition av personliga 
livsvärderingar. 

2.8 Work-life-balance 
Generation Y har sett hur tidigare generationer kombinerat arbetslivet 
med privatlivet och har kommit fram till att den vill ”arbeta för att 
leva” snarare än att ”leva för att arbeta” (Loughlin & Barling, 2001). 
Den vill hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv vilket den 
anser att de tidigare generationerna till stor del misslyckats med. Denna 
generation är inte villig att offra lika mycket av sitt privatliv för sitt 
arbete, vilket kan leda till att det blir svårare både att attrahera och 
behålla de anställda (Martin, 2005). 
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3. Metod 
3.1 Val av metod 
Det finns två metodinriktningar för datainsamling, kvalitativa och 
kvantitativa. Det finns en tydlig skiljelinje mellan dessa. Med 
kvantitativ metod söker forskaren mätbara resultat som kan uttryckas i 
siffror. Med kvalitativ metod söker forskaren istället icke mätbara 
resultat som exempelvis mer djupgående undersökningar hur en viss 
individ ser på ett specifikt ämne. (Halvorsen, 1992) I denna studie 
används den kvalitativa metoden eftersom den bäst lämpar sig i 
sökandet efter individers åsikter, förväntningar och erfarenheter av 
Generation Y. 
 

3.2 Kvalitativ metod 
Det finns flera olika tekniker att använda sig av inom den kvalitativa 
metodiken, intervjuer och observationer är två exempel. En kvalitativ 
metod kännetecknas av ett subjekt-subjekt förhållande, där forskaren är 
nära deltagaren och ges möjligheten att sätta sig in dennes livssituation 
och se på saker ur dennes perspektiv. Forskningens mål är att söka en 
djupgående förståelse för det som studeras. (Holme och Solvang, 1997) 
 
Intervjuer är den vanligaste kvalitativa metoden för datainsamling 
(Alvesson och Deetz, 2000). Hur en intervju är strukturerad kan variera, 
alltifrån en helt ostrukturerad nivå, där inga frågor förberetts och 
diskussion förs kring olika teman och information uppkommer 
spontant, till en helt strukturerad nivå, där man strikt följer redan 
förberedda frågor utan möjlighet till diskussion runt frågorna. (Kvale 
och Brinkmann, 2009) Intervjumetoden som anses passa bäst för denna 
studie är av semistrukturerad karaktär, där respondenterna bjuds in att 
delge sina erfarenheter, tankar och känslor. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) tar upp olika aspekter av den kvalitativa 
intervjun. Intervjuarens syfte är att förstå respondentens livsvärld och 
relation till den och intervjuaren bör vara lyhörd, nyfiken och kritisk 
mot dennes egna hypoteser och tankar under intervjun. En 
semistrukturerad intervju är uppbyggd runt olika teman och bör hållas 
inom dessa samtidigt bör intervjuaren vara öppen för nya perspektiv. 
Samma intervjuguide som används av olika intervjuare kan komma 
fram till olika aspekter kring de teman som tas upp.  
 
 



Examensarbete: GENERATION Y 

 18 

Ur studiens syfte arbetades ett första utkast av intervjuguide fram. 
Specifika frågor kring olika teman formulerades för att bäst belysa 
studiens syfte och frågeställning. Intervjuguidens framställning utgick 
från Denscombes (2009) råd om hur man som forskare ska gå tillväga 
under en intervju. 
 

3.3 Ansats 
Det finns två tillvägagångssätt att relatera teori och empiri, induktiv 
och deduktiv metod. Induktiv metod innebär att man utifrån empirin 
vill bygga upp en ny teori och med deduktiv metod menas att man 
utgår från redan befintlig teori. (Artsberg, 2005) Ett samspel av dessa 
två metoder kallas abduktiv metod och den metoden används i den här 
studien. Holme och Solvang (1997) förklarar den abduktiva metoden 
som en gyllene medelväg där teorin utvecklas parallellt som den 
empiriska insamlingen. Målet med abduktiv ansats är att forskaren gör 
förändringar av befintlig teori eller skapar en ny genom jämförande 
analyser (Holme och Solvang, 1997). 
 
Inledningsvis i arbetet med denna studie vänder sig författaren till 
tidigare forskning för att skapa sig en förståelse kring Generation Y och 
tidigare generationer. Det anses viktigt att undersöka hur 
generationernas uppväxtförhållande kan ha påverkat 
karaktärsbeteendet och även hur generationerna uppfattas av tidigare 
forskare. Detta leder till att studien till en början har en deduktiv 
karaktär, där teorin sedan ligger till grund för att skapa en 
intervjuguide runt olika teman, där varje tema inkluderade ett antal 
frågor.  
 
Det empiriska materialet arbetades fram genom intervjuer, dessa 
utfördes över en längre tid eftersom antalet intervjuer uppgick till 23 
stycken. Under intervjuerna framkom nya och intressanta aspekter 
kring vad som förväntades och vad problemen ansågs vara med 
generationsväxlingen, vilket ledde till att teori kapitlet behövde 
revideras för att stämma överrens med den empiriska informationen. 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) anpassar sig den abduktiva 
ansatsen bäst för denna studie då det tillåts att det empiriska materialet 
arbetas fram steg för steg samtidigt som den teoretiska referensramen 
förändras och anpassar sig till det som studeras. 
  

3.4 Urval 
Ett stratifierat urval av respondenter har tagits fram av studiens 
författare tillsammans med dess handledare. De utvalda 
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respondenterna arbetar på NCC i Uppsala och har delats in i två 
grupper, NCC chefer (benämns hädanefter som chefer) och Generation 
Y på NCC (benämns hädanefter som Y:are). Varje grupp består av sju 
personer som omsorgsfullt har valts för att bäst kunna besvara 
författarens frågor.  
 
Både män och kvinnor har valts till respondenter för att få bredare 
inblick i en mansdominerad bransch. För att bredda studien ytterligare 
togs en tredje respondentgrupp fram, Generation Y utan tidigare 
erfarenhet av byggbranschen (benämns hädanefter som 
byggstudenter). De sju respondenterna läser alla sista året på 
byggnadsingenjörsprogrammet på Uppsala universitet.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av respondentgrupperna: 
 
Cheferna sitter alla på ledande positioner med personalansvar på NCC 
och är födda mellan 40- och 70-talet. Intervjuer med dessa förväntas ge 
klarhet i problemen med generationsväxlingen, hur arbetet bedrivs 
idag, hur Generation Y uppfattas av ledningen och hur dessa individer 
kan belysa områden som rekrytering, ledarskap, chefskap och attityder. 
 
Respondenterna i gruppen Y:are läser eller har läst byggnadsingenjörs-
programmet på Uppsala universitet. Befattningarna varierar från 
COOP:are, vilket är praktikanter på NCC under sabbatsår från 
utbildningen, till fast anställda högskoleingenjörer på antingen bygg-
arbetsplatsen eller kontoret. Respondenterna är födda på 80- och 90-
talet. Intervjuer med dessa förväntas ge klarhet i hur det egentligen ser 
ut för Generation Y i byggbranschen: hur ledarskapet ser ut, hur de 
motiveras och utvecklas i sitt arbete samt hur lojaliteten gentemot 
företaget ser ut. 
 
Respondenterna i gruppen byggstudenter tar examen till sommaren. 
Författaren valde respondenter som tänkt söka sig till arbetslivet direkt 
och inte studera vidare, som studerat olika inriktningar i sin utbildning 
för att få bredare variation i svaren och med samma könsfördelning 
som respondentgruppen Y:are. Intervjuer med dessa förväntas ge 
klarhet i hur de förväntar sig att byggbranschen ska vara och hur de är 
som individer och tror sig kunna utvecklas bäst. 
 
Totalt intervjuades 23 respondenter och där inkluderas 2 intervjuer som 
inte tillhör någon av de tre ovan nämnda grupperna. Dessa utfördes för 
att belysa mer specifikt hur attitydförändringen sett ut över tid på 
företaget och hur organisationen förändrats och arbetar. Av de 21 
respondenter som medverkade i intervjugrupperna var 7 stycken 
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kvinnor. Könsfördelningen på byggnadsingenjörsprogrammet på 
Uppsala universitet är lite sämre än i denna studie men antalet 
kvinnliga studenter på byggnadsingenjörsprogrammet har successivt 
ökat de senaste åren. Det är troligt att könsfördelningen kan jämföras 
med studiens inom en snar framtid. Byggbranschen domineras idag av 
män, speciellt på ledande positioner och på yrkesarbetarsidan. 
Avdelningskontoret har jämnare könsfördelning jämfört med 
produktionsanställda. 
 
En viss problematik kan ses då NCC själva var med och valde 
respondenter från företaget, personer som kanske ger en bättre bild av 
företaget och som blivit färgade av organisationen. Problematiken har 
diskuterats mellan författare och handledare, vilket ledde till anonyma 
intervjuer som förhoppningsvis skulle ge så ärliga svar som möjligt, då 
de intervjuade respondenterna visste att deras svar inte kunde 
identifieras. 
 

3.5 Genomförande av empiri 
Det här avsnittet beskriver hur intervjuaren gick till väga under 
intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes där det bäst lämpade sig 
för respondenten och i de flesta fallen var det på dennes arbetsplats. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum med enbart intervjuaren och 
respondenten. Denscombes (2009) råd om hur man som forskare ska gå 
till väga under en intervju användes vid genomförandet. Intervjuaren 
började med att presentera sig själv, vad syftet med studien var och 
varför den här studien gjordes. Respondenten fick godkänna att 
intervjun spelades in och försäkrades att intervjuerna skulle vara helt 
anonyma och att ingen annan än intervjuaren skulle veta vem som sagt 
vad. Intervjuaren förklarade sedan att det var tillåtet att avbryta och 
ställa frågor när som helst. Respondenten fick sedan berätta kort om sig 
själv: ålder, utbildning, hur karriären sett ut och varför de arbetar eller 
studerar där de gör. Efter det följdes frågor från intervjuguiden (Bilaga 
1,2 & 3) kring teman passade deras situation. Intervjuerna var flexibla 
och intervjuguiden användes mer som ett hjälpmedel än en guide, 
respondenternas svar ledde ofta till följdfrågor som intresserade både 
intervjuare och respondent. Intervjun avslutades när intervjuaren hade 
fått svar kring de teman som denne eftersökt och respondenten gavs då 
möjlighet att tillägga eller belysa något område denne tyckte saknades. 
Intervjuaren förklarade för respondenten vad som skulle göras härnäst 
och hur materialet skulle bearbetas och hanteras och sedan tackades 
respondenten för att den tagit sig tid och ställt upp på intervjun. 
Intervjulängden varierade mellan 30-210 minuter och totalt 
genomfördes drygt 30 timmar intervju.  
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3.6 Bearbetning av empiri 
Samtliga intervjuer spelades in med en inspelningsfunktion på en 
Smartphone och sparades sedan över på intervjuarens dator för att 
sedan transkriberas. Mängden material blev otroligt omfattande och 
svårigheter uppstod att orientera sig i materialet. Efter att varje intervju 
var transkriberad så sammanfattades varje intervju och allt material 
som kunde identifiera respondenten togs bort. Det sammanfattade 
materialet slogs ihop med de övriga intervjuerna från samma 
respondentgrupp och sammanfattades ytterligare en gång för att bli 
hanterbart. Frågor kring ett visst tema slogs samman under samma 
rubrik (Denscombe, 2009) och respondenternas svar kunde 
generaliseras. 
 

3.7 Validitet 
Validitet mäter en undersöknings kvalité, det vill säga att rätt sak 
undersöks. Hög validitet för den här studien fås av välformulerad och 
igenomtänkta intervjufrågor samt möjlighet till kompletterande frågor 
till respondenterna efter intervjutillfället. Att intervjuerna varit av 
semistrukturerad karaktär och att intervjufrågorna varierat beroende på 
respondentens befattning, har gett utrymme för intressanta följdfrågor. 
Vilka teman olika respondenter belyser för studien har visat sig ganska 
kort tid in i intervjun; arbetar en respondent på hög nivå i 
organisationen och har ansvar för rekrytering så vinklas frågorna mer 
åt rekrytering och fortbildning och arbetar respondenten ute i 
produktionen så inriktas frågorna mer åt ledaransvar och utveckling av 
medarbetare. 
 

3.8 Reliabilitet 
Reliabiliteten förklarar hur tillförlitlig använd data är. En intervjus 
information kan ha noll validitet men hög reliabilitet. Frågor kring 
teman som respondenten bäst kan belysa och klargöra har ställts och 
urvalet av respondenter är framtagna med hjälp av en högt uppsatt 
chef som vet vilka respondenterna är och vad de arbetar med. Med 
frågor kring rätt teman till respektive respondent så håller intervjuerna 
hög reliabilitet. 
 

3.9 Etiska aspekter 
Denna studie tog hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2009) etniska 
riktlinjer, dvs. samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Respondenterna tillfrågades i samråd med författarens 
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handledare och de informerades om studiens syfte och deltog frivilligt 
vilket uppfyller samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet beaktades 
under arbetet med intervjumaterialet och under transkriberingen 
raderas all information om respondentens namn, specifik befattning 
och annat som kan styrka identiteten. Innan intervjun började så 
informerades och försäkrades respondenterna att deras identitet inte 
skulle synliggöras i studien. Konfidentialiteten ledde troligen till ärliga 
och uppriktiga svar och diskussioner under intervjun. Respondenterna 
fick även godkänna att det var okej att spela in intervjun. Ljudfilerna 
sparades sedan över på författarens dator och namnen på ljudfilerna 
ändrades för att försvåra en identifikation vid en eventuell stöld av 
datorn. Inspelningen av intervjun kan till viss del ha påverkat 
respondenternas svar och beteende, vilket var mer märkbart vid varje 
inledning men avtog desto längre intervjun pågick och närmare 
intervjuaren och respondenten kom varandra. Studien såg även till 
nyttjandekravet då respondenterna informerades om att 
intervjuresultatet som framkom endast skulle användas i denna studie. 
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4. Empiri 
4.1 Uppfattning om Generation Y 
Byggstudenterna tror att de största skillnaderna mellan Generation Y 
och tidigare generationer är att den är mer kräsen, inte lika bekväm och 
inte nöjer sig med ett arbete den inte trivs med till 100 %, bättre på 
problemlösning och att hitta andra vägar till sina mål. Något annat de 
upplever skiljer den från tidigare generationer är lathet, inte 
nödvändigtvis i negativ mening utan snarare att dem vill komma 
snabbare fram, tar så många genvägar den kan. Även att arbetsmoralen 
sjunkit med generationen, den är försäkrade om att allting löser sig. De 
tror att karaktärsdragen vuxit fram med deras uppfostran och 
uppväxtförhållanden. En av byggstudenterna uttrycker sig: ”Generation 
Y har det i regel för bra, vilket leder till att man inte bryr sig som man gjorde 
förr”, detta anser respondenten är en av de största skillnaderna mellan 
Generation Y och tidigare generationer. 
 
Bland Y:arna uttrycktes skillnaderna med andra ord, de uttrycker 
ungefär samma skillnader men använder sig av andra termer. De anser 
att Generation Y är mer välutbildad, nytänkande, öppen och teknisk. 
Även de ansåg att den är latare, att den söker nyare och snabbare vägar, 
vilket gör den mer effektiv. Byggstudenterna uttrycker sig på följande 
vis: ”Yngre ser möjligheter på ett annat sätt, som äldre kanske man är mer 
bekväm och gör det enkelt för sig”, ”Yngre känns mer hungriga på att testa 
nya saker”. 
 
Chefernas uppfattning om generationen stämmer till stor del överrens 
med den uppfattning som byggstudenterna och Y:arna har. De anser att 
stora skillnader mellan Generation Y och tidigare generationer är att 
den är mer teoretiskt utbildad, har mycket högre datakunskap, är mer 
strukturerad och har större simultanförmåga. En chef sammanfattar 
generationens tekniska kompetenser: ”De är flinka i att kommunicera rätt, 
hantera program och teknik bra. Skriva, klippa ihop, skriva mail och bifoga 
bilagor. Det går jäkligt fort. De är också duktiga på att ha många bollar i 
luften.” En annan sak är att Generation Y är mer mån om sig själv och 
nöjer sig inte lika lätt. Cheferna upplever att lojaliteten till företaget är 
annorlunda, generation Y är mindre lojal mot sin arbetsgivare än 
tidigare generationer. ”Man tar inte bara till sig en yrkesuppgift och jobbar 
med den i 40 år utan det kan vara okej nu men snart vill man vidare.” 
uttrycker sig en av cheferna. 
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Generation Y har lättare att ta den sociala biten, fråga om den behöver 
hjälp eller råd medan tidigare generationen drar sig för detta. Cheferna 
upplever att Generation Y har höga ambitioner och att den alltid vill 
utvecklas och lära sig mer. ”Den yngre generationen är som svampar, de 
suger åt sig kunskap.” säger en av de intervjuade. 
 
”En jag anställde för två år sedan frågade under den andra arbetsdagen: Vad 
har vi för förmåner på NCC och när kan jag ta semester?” berättar en av 
cheferna. Generation Y är mer egoistisk och tänker på sitt eget bästa 
jämfört med tidigare generationer. Den är mån om att ta reda på vilka 
fördelar den kan ta del av och individer tillhörande generation Y jämför 
ofta sig och sin arbetssituation med andra på till exempel sociala 
nätverk. ”Viktigt att ge dem en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde, då 
kan de göra förbannat bra saker och dräper alla 40- och 50-talister med 
hästlängder, mycket för att det går fort och att de är duktiga på lagarbete.” 
 
De viktiga egenskaperna som cheferna anser att Generation Y saknar är 
ledarkunskap, tålamod, erfarenhet och att den inte inser vikten av 
erfarenhet. Även den psykiska biten, som innebär insikten av hur man 
själv och ens medarbetare kan reagera i olika situationer och 
anledningen bakom reaktionen. 
 

4.2 Attrahera 
Det framgår ur intervjuerna att det som attraherar individer tillhörande 
Generation Y mest hos ett företag är dess storlek, möjlighet till stor 
utveckling, att få ta eget ansvar, att få påverka sina arbetsuppgifter 
samt arbetstider. Även att det råder en god mentalitet och stämning på 
företaget är attraktivt. Så här låter det när en byggstudent berättar om 
det personliga bemötandet från NCC: ”NCC fick en att känna att man 
skulle trivas där. Jag känner att jag får positiv respons från cheferna och jag 
känner att jag vill jobba på NCC efter mina studier också”. 
 
NCC är ett stort och modernt företag, vilket cheferna tror är en 
attraherande faktor i sig. De tror även att den stora möjligheten till 
utveckling är något hos företaget som attraherar Generation Y. Genom 
utvecklande arbetsuppgifter, fortbildningsmöjligheter både på internt 
och externt plan, samt att det finns olika karriärvägar att gå, tror de att 
deras anställda har chans att nå den utveckling de önskar. De anser 
alltså att det är mycket viktigt att uppmärksamma de 
utvecklingsmöjligheter som finns på företaget för att attrahera 
Generation Y. En av de intervjuade berättar: ”Jag brukar säga till 
nyanställda att vi på NCC har väldigt bra utvecklingsutbildningar både 
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internt och externt. Om man bara vill och har ett mål så får man gå bra 
utbildningar.” 
 
En chef anser att NCC borde lyfta fram vilka förmåner de har i en pärm 
med information om till exempel utbildningar, tjänstepension, 
friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag, samt andra förmåner som 
exempelvis stugor att hyra i fjällen. Just för att detta ska vara 
tillgängligt för alla, även dem som kanske inte vet vart man ska vända 
sig eller vågar fråga.  
 
En av cheferna uttrycker sig: ”Utmaningen ligger mer i att hitta folk som är 
villiga att driva en produktion och vara ute i produktionen.” Samma chef tror 
att Generation Y kan vara mer intresserad av att arbeta på kontor, 
möjlighet till flextid och vara propert klädd, vilket kan bli en utmaning 
då det kommer till att hitta tjänstemän för produktionen. Generation Y 
är mer bekväm och vill gärna arbeta med frihet under ansvar och helst 
kunna påverka sin arbetstid. ”Hela produktionen är inrutad i vissa tider och 
raster. Byggen är inte uppbyggda på att vara så fria vad gäller tider.” säger en 
av cheferna. En annan chef tror att Generation Y till stor del attraheras 
av lönen, han säger: ”Jag försöker entusiasmera och ge nya arbetsuppgifter, 
befattningar och ansvar för det kan mynna i mer pengar.” 
 

4.3 Ledarskap 
Byggstudenterna anser att kunskap är den absolut viktigaste 
egenskapen hos en chef, kompetens är förtroendeingivande. En chef 
ska vara lyhörd, rättvis och ställa krav på sina anställda, samt ge dem 
av sin tid. Viktigt är att en chef ska kunna ge feedback, ta tag i problem, 
att inte vara konflikträdd utan kunna fatta beslut även om de är 
obekväma. Y:arna anser att en chef ska vara tydlig, öppen, lyhörd, rak 
och ärlig, samt kunna delegera arbetet på ett bra sätt. ”En bra chef ska 
vara bestämd, kunna sätta ner foten och ta ett beslut som kanske är lite 
obekvämt”, säger en av byggstudenterna. 
 
Cheferna tror att man behöver anpassa ledarskapet efter både individen 
och situationen, alltså arbeta efter ett individ- och situationsanpassat 
ledarskap. En av de intervjuade uttrycker sig: ”Man måste vara tydlig 
med vilket ansvar medarbetarna har och vilka aktiviteter vissa är ansvarig 
över.” De har upplevt att Generation Y behöver mer varierande 
arbetsuppgifter och att hela tiden få återkoppling i arbetet. Detta gör att 
ledarskapet tvingas bli mer aktivt då arbetsuppgifterna behöver förnyas 
kontinuerligt. Tidigare generationer har varit mer nöjda med att ha 
samma arbetsuppgifter över en längre period, vilket inte fungerar för 
Generation Y. Att ta ett steg tillbaka är något annat som du som ledare 
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för generationen måste vara beredd att göra, att våga låta generationen 
växa och utvecklas. Detta upplever en av de intervjuade att många 
chefer har problem med. 
 
De tror även att det är en viktig faktor att lära känna sina anställda 
ordentligt för att ledarskapet ska bli så bra som möjligt. Det är lättare 
att undvika onödiga missförstånd om man känner varandra väl anser 
de. Individanpassade befattningsbeskrivningar är något som en av 
cheferna förespråkar. Generella befattningsbeskrivningar finns idag att 
ladda ner på Starnet, NCCs intranät, se bilaga 4-13. I denna beskrivning 
står vilka arbetsuppgifter, arbetsområden och ansvarsområden en 
tjänsteman har, vilket på detta sätt är mycket bra att förtydliga. En av 
cheferna säger: ”Det är bra med tydlighet, skulle något inte fungera så kan 
man enkelt sticka in befattningsbeskrivningen under näsan och ifrågasätta.” 
 
En utmaning som cheferna upplever är att hitta individer som kan och 
vill bli platschefer. Utmaningen i att engagera och motivera dem i det 
arbetet är stor då Generation Y är förhållandevis bekväm av sig och 
ogillar att arbeta under obekväma arbetstider och förhållanden. 
 

4.4 Utveckling  
Den bästa vägen till utveckling anser byggstudenterna vara arbete som 
medför kunskap och erfarenhet. De tror även att fortbildning är viktigt. 
En byggstudent säger: ”Det är viktigt att det finns möjlighet att få läsa 
kurser och att få ta del av äldres kunskaper, kanske genom mentorskap”. Att få 
möjlighet till personlig utveckling är en mycket viktig komponent i 
studenterna val av arbetsgivare. De vill kontinuerligt få möjlighet att 
förärva nya kompetenser i sitt arbete så de inte stannar i utvecklingen 
och därmed riskerar att få ett enformigt arbete. En annan byggstudent 
säger: ”Jag tror att man kommer till en tid då man står lite stilla, men det 
betyder att man kan mycket då”. Feedback, både beröm och konstruktiv 
kritik, anser de vara oerhört viktigt för fortsatt utveckling. De upplever 
att de duktiga på arbetsplatsen kan bli utan feedback då det inte finns 
några specifika problem men alla behöver feedback för utvecklingen, 
även de kompetenta som sällan begår misstag. 
 
Y:arna på NCC säger att de behöver varierande arbetsuppgifter, 
utmaningar, problemlösning och feedback för att utvecklas i arbetet. 
Feedback anser de vara mycket viktigt för utvecklingen, dock uttrycker 
de att byggbranschen generellt är dåliga på att ge detta. De upplever att 
den feedback som ges ofta är negativ, alltså ges om de gjort något 
mindre bra. De saknar positiv feedback och konstruktiv kritik med 
motivering av de eventuella felen som begåtts. De tillfällen som 
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feedback ges är dagligen från medarbetare på arbetsplatsen samt under 
det årliga utvecklingssamtalet med chefen men möjlighet att boka in 
samtal med sin chef finns alltid vid behov.  
 
Fortbildning är något annat som är ytterst viktigt för Y:arnas utveckling 
på arbetsplatsen. De ger uttryck för att NCC har ett stort utbud 
gällande fortbildning, vilket de anser gör dem till en otroligt attraktiv 
arbetsgivare. De ger sina anställda erbjudanden att utvecklas. En av 
intervjupersonerna säger ”Blir man erbjuden att utvecklas och läsa kurser så 
märker man att företaget vill satsa på en och det motiverar en också.” En 
annan säger ”Det finns jätte bra möjligheter till fortbildning på NCC. Har 
säkert lagt minst 3-4 veckor på utbildning de senaste åren.” Samtliga 
heltidsanställda Y:are på NCC hoppas att deras utveckling inom 
företaget ska leda dem till en chefsposition någon gång i framtiden. 
 
Under de första anställningsåren på NCC följer en chef sina tjänstemän 
kontinuerligt i utvecklingen, vilket senare avtar när individen 
utvecklats och blivit mer självgående i sitt arbete. En av cheferna 
berättar att man med tydliga ansvarsområden, samt med utmanande 
och varierande arbetsuppgifter, oerhört snabbt kan utveckla nästa 
generations medarbetare. Detta måste ske med tät återkoppling och 
rimliga mål över olika tidsperspektiv. Cheferna vill också 
uppmärksamma de fortbildningsmöjligheter som finns hos NCC. Detta 
är en stor källa till utveckling. 
 
Medarbetarsamtal är såklart avgörande för att medarbetarna ska vara 
medvetna om sin utveckling och vad som förväntas av dem i det 
framtida arbetet. Idag hålls dessa samtal en gång per år, med 
tjänstemannens chef, i samtid med lönesamtal. 

 
4.5 Motivation  
Byggstudenterna är ännu inte medvetna om vad som skulle motivera 
dem på arbetsplatsen, de har för lite erfarenhet av detta då de studerar. 
 
Y:arna motiveras mycket av den utvecklingsplan, innehållandes rimliga 
mål över tid, som görs tillsammans med deras chef. De motiveras mer 
av utvecklande arbetsuppgifter och trivsel på arbetsplatsen än vad de 
motiveras av sin lön. Uppskattning på arbetsplatsen, av både 
medarbetare och chefer, är en annan motivation som är värdefull. 
Y:arna motiveras när deras chefer tar sig tid någon minut vid till 
exempel kaffemaskinen för att visa sin uppskattning, vilket de sällan 
gör. Känner inte Y:arna att de får uppskattning börjar de fundera på 
vad de gör på arbetsplatsen och varför de ska stanna kvar. 
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Det är viktigt för Y:arna att de har möjlighet att påverka på sin 
arbetsplats och de upplever att de påverkar både hur de vill ha det och 
hur de vill arbeta. De upplever att deras påverkan är stor, ”Har man en 
bra motivering så går det oftast igenom.” säger en av intervjupersonerna. 
 
Möjligheten att avancera är också viktig för Y:arnas motivation. De 
tänker att avancering innebär utveckling och att utveckling är en stor 
drivkraft. Även om lönen inte är den starkaste motiveringen för Y:arna 
anser de att lön ska öka med ökat ansvar och engagemang på 
arbetsplatsen. De värderar som sagt trivseln på arbetsplatsen högre och 
värdesätter starkt aktiviteter som till exempel Club 33 och 
företagsfester. 
 
Cheferna märker att Generation Y motiveras av utvecklande 
arbetsuppgifter. De upplever att Generation Y är hungrig efter nya och 
mer utmanande arbetsuppgifter och motiveras när den delegeras detta. 
De har även erfarenheter av att den motiveras av möjligheten att 
påverka, sina egna arbetsuppgifter men även i projekten i stort. De tror 
att det krävs en stor lyhördhet hos en chef för att lyckas tillgodose detta 
behov. 
 

4.6 Trivsel 
För att byggstudenterna ska trivas på sin framtida arbetsplats ser de 
helst att ett öppet klimat råder, att de har kunniga och erfarna 
medarbetare, att teambuilding sker kontinuerligt så arbetarna på 
arbetsplatsen känner en ”vi”-känsla samt att nyanställda tilldelas en 
handledare som stöd under den första tiden. En byggstudent uttrycker 
sig: ”Vi-känslan är viktig, att man som ny inte behöver sitta själv och till 
exempel äta. Aktiviteter på fritiden med jobbet ger mycket också, göra saker 
tillsammans, ofta finns det drivkrafter och det behövs inte så stora medel”. En 
annan säger: ”Öppenhet med högt i tak och en god stämning, lagom stressigt 
är också viktigt”. 
 
Y:arna på NCC tycker att trevliga medarbetare och bra sammansatta 
arbetsteam är A och O för trivseln på arbetsplatsen. Även bra chefer, 
roliga och utvecklande arbetsuppgifter samt känslan av att vara 
värdefull för företaget väger tungt. På NCC finns något vid namn Club 
33 som innebär att alla anställda upp till 33 år har möjlighet att delta i 
en mängd aktiviteter som anordnas. Detta bidrar till en god 
sammanhållning bland de anställda. ”Undrar om NCC vet hur viktig club 
33 är?” uttrycker sig en av Y:arna. 
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Att ha fasta tider och att börja arbeta tidigt på morgonen tycker Y:arna 
kan vara besvärligt. För att trivas bättre skulle de gärna vilja arbeta mer 
med frihet under ansvar och att ha möjligheten till flextid. De tror att 
detta är något som kan komma att ändras i och med 
generationsväxlingen. 
 
Cheferna upplever att sammansatta team är viktigt för arbetarnas 
trivsel. Det tar tid att lära känna varandra på en arbetsplats men deras 
erfarenhet säger att det är viktigt för just trivseln och engagemanget. De 
tror att det är viktigt för medarbetarna att ha sin egen kärna av arbetare 
på arbetsplatsen, som en familj. Club 33, som tidigare nämnts, har de 
endast hört positiva åsikter om. Club 33 tenderar att öka trivseln 
oerhört mycket för de yngre medarbetarna. 
 

4.7 Behålla 
Byggstudenterna har svårt att se sig själva arbeta för samma 
arbetsgivare hela sin yrkeskarriär. De tror att de kommer leta sig till 
nya utmaningar när de känner att deras arbetsuppgifter blir för 
enformiga. ”Ett år med samma arbetsuppgifter är för mig en evighet.” 
uttrycker sig en av de intervjuade. En annan förklarar att: ”Så länge 
öppenhet och ärlighet finns mellan mig och min chef, där jag blir underrättad 
om situationen, så tror jag att jag enklare skulle acceptera stillastående i 
utvecklingen under en kortare period.” 
 
Y:arna på NCC uttrycker att deras lojalitet ligger helt och hållet hos 
NCC och att även deras medarbetare delar den lojaliteten. Detta tror de 
kan bero på NCCs fördelaktiga personalpolitik. De tror att trivseln med 
medarbetarna har störst påverkan på Generation Y. Dock är de inte 
säkra på om de kommer arbeta för företaget för resten av livet, till 
skillnad mot tidigare generationer. Som det ser ut just nu trivs de hos 
företaget och har inga planer på att lämna det. ”Skulle jag byta är det till 
en annan tjänst eller mycket mer pengar.” säger en av de intervjuade. 
Som nyanställd får man mest återkoppling, alltså under de första åren. 
De anser att det då är viktigt att man har en öppen och ärlig dialog med 
sin chef och på så vis tar ansvar för sin egen utveckling, ta tillfället i akt 
när man har stöd i ryggen. 
 
Kombinationen mellan arbetsliv och privatliv ska fungera tycker en av 
de intervjuade. En av tjänstemännen i produktionen anser att det ska 
finnas möjlighet att arbeta med flextider om man tar sitt ansvar och ser 
till att sina medarbetare har arbeten att utföra och vet hur de ska 
genomföras. ”Skulle dem säga att jag var tvungen att jämt vara här en utsatt 



Examensarbete: GENERATION Y 

 30 

tid så skulle jag känna mig mer låst och att de inte litar på mig” säger en av 
Y:arna.  
 
Idag hålls medarbetarsamtal en gång per år på NCC. Vissa chefer anser 
att de kanske borde ha medarbetarsamtalen en gång per halvår istället 
då det kan vara så att det är för sällan. En chef förklarar: ”Alla 
medarbetare är olika, vissa tycker medarbetarsamtal är jobbiga medans andra 
vill ha det varje vecka.” Som chef anser de att du måste hinna fånga upp 
dem som kan vara på väg bort från företaget i tid, att du måste vara 
lyhörd och uppmärksam om någon av dina medarbetare upplever att 
de står still och stampar. Om så är fallet anser de att du måste försöka 
hitta arbetsuppgifter som motiverar dem att stanna kvar. 
 
Ett annat sätt att försöka behålla medarbetarna är att få dem att vilja 
stanna hela projekt, att inte hoppa av mitt i ett projekt även om de 
känner för det just då. För att lyckas med det kan man till exempel tala 
om att det ser bättre ut på deras CV om man stannar under hela 
projektets gång och förhoppningsvis kommer de över sin svacka och 
hittar tillbaka till sin motivation under tiden. 
 
Cheferna anser dock att det inte bara är deras ansvar att se till att deras 
medarbetare utvecklas. De tycker att relationen mellan chef och 
medarbetare ska vara så pass öppen att medarbetarna själva ska kunna 
uttrycka om man håller på att tröttna på sina uppgifter och även vad de 
skulle vilja göra åt saken.  
 

4.8 NCC 
Byggstudenterna litar på vänner och bekantas bild av företag. Genom 
att besöka ett företag eller en arbetsplats får man mer information om 
verkligheten, det som man inte kan läsa sig till på till exempel en 
hemsida. Under studietiden har byggstudenterna varit i kontakt med 
en mängd företag från byggbranschen via till exempel Utnarm, som är 
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa, arrangerade 
lunchföredrag, studiebesök och mingelkvällar. Under de tillfällen 
byggstudenter får möjlighet att träffa företag är ofta företagets 
representanter högre uppsatta chefer, som berättar om organisationen i 
sin helhet och delar med sig av aktuella projekt. Ofta är även 
Generation Y representerade av någon på företaget som 
byggstudenterna enkelt kan relatera till för att lättare kunna visualisera 
sig själva som en av företagets anställda. 
 
De entreprenörsföretag som oftast har kontakt med byggstudenterna är 
NCC, Skanska, PEAB och JM. Byggstudenterna ser NCC, Skanska och 
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PEAB som jämbördiga stora byggföretag och JM som en ren 
bostadsbyggare. Majoriteten av de intervjuade rankar NCC som den 
mest attraktiva arbetsgivaren av dessa. ”Under ett besök på NCCs kontor i 
Uppsala fick jag riktigt bra vibbar av stämningen på kontoret.” uttrycker sig 
en av byggstudenterna.  
 
Bland Y:arna finns en positiv bild av NCC som företag. De har nöjda 
medarbetare och är ett av de största företagen. Anledningen till att de 
valde att arbeta för NCC efter sin examen var att de gjort sin praktik 
där, att de fick bra vibbar från NCC samt att deras bemötande var mer 
välkomnande än andra företags. ”En känsla av att man var viktig infann 
sig.” uttrycker sig en av de intervjuade. Flera av Y:arna på NCC tycker 
att det är synd att många fortbildar sig på NCC och sedan går till andra 
företag för en lite högre lön. En av cheferna uttrycker sig: ”NCC är ett 
bra företag att jobba på i ett utvecklingsperspektiv, är det något man inte kan 
plocka av folk så är det kunskapen, den bär man med sig fast man slutar.” 
 
Cheferna tror att Generation Y ser NCC som ett modernt, stort 
byggföretag, som en attraktiv arbetsgivare med många olika 
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. En chef berättar: ”Vi satsar 
mycket resurser på utbildningar och det är aldrig kul när en medarbetare som 
utvecklats mycket väljer att lämna företaget men ett visst utbildningsansvar 
tycker jag att vi har för branschen.” De tror att Generation Y ser NCC, 
Skanska och PEAB som jämlika byggföretag. 
 
Byggbranschen har förändrats enormt mycket de senaste åren. En 
respondent uttrycker sig: Det var mer High Chaparral stuk, platschefen 
kunde allt och var kung på bygget”. Det var mer decentraliserat, allting 
sköttes på projekten. Förmåner som inte är tillbörliga idag var vanliga, 
både mot kunder och internt. Kulturen var så förr, det var High 
Chaparral, kulturen har ändrats successivt, inte bara på NCC utan i 
hela branschen och i samhället i stort. NCCs grundläggande 
värderingarna ärlighet, respekt och tillit har säkerligen varit lika i alla 
år men tolkningen har varit annorlunda, speciellt tolkningen av vad 
ärlighet är. En respondent förklarar: ”hade man jobbat lite extra så kunde 
man betala sig själv genom att ta hem lite material från arbetsplatsen, idag 
skulle ingen acceptera det.” 
 
 I början till mitten av 90-talet skapades en syn på byggbranschen som 
inte var accepterad. Allt från svartarbeten till nakenbilder uppsatta på 
arbetsplatsen och på kontoren skapade mycket debatter. Samhället 
hade förändrats och byggföretagen varken kunde eller ville försvara det 
här beteendet. På NCC började man arbeta och bena ut vad som var rätt 
och vad som var fel. Kulturen och värderingarna sattes i fokus och 
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förändrades för att skapa en bättre kultur och syn på företaget. Hela 
samhället har hela tiden förändrats och likaså byggbranschen, förr 
släpades troligen attityderna efter vilket gav byggbranschen ett rykte av 
att vara en trög och oföränderlig bransch.  
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5. Analys och diskussion  
5.1 Uppfattning om Generation Y 
Det framkom genom intervjuerna att individer från de olika grupperna 
har liknande uppfattningar om Generation Y och att deras egenskaper 
och karaktäristiska drag var förhållandevis lätta att redogöra för. Från 
de olika grupperna beskrevs generationen med egenskaperna ambitiös, 
orädd, ifrågasättande och teknisk. 
 
Byggstudenterna delar uppfattningen som Jonkman (2011) och Parment 
(2008) lyfter, att Generation Y fått sina utmärkande karaktäristiska drag 
mycket på grund av deras uppfostran och uppväxtförhållanden. 
Uppfattningen om att Generation Y är mycket tekniskt kompetent och 
har goda datorkunskaper stärks av att tekniken faktiskt har format 
denna generation (Martin, 2005). 
 
Något som är intressant är att flera av intervjupersonerna inte tidigare 
reflekterat över att Generation Y har särskilda karaktärsdrag men att 
de, när de fick frågan, direkt kunde ange karaktärsdrag som stämmer in 
på majoriteten. 
 

5.2 Attrahera 
Att attrahera Generation Y är en utmaning för dagens företag. Som vi 
kan utläsa av intervjuerna med cheferna på NCC är det svårt att 
attrahera Generation Y med dess specifika önskemål till vissa arbeten, 
till exempel till produktionen. Det är svårt att göra ett arbete som är 
inramat med tider, platser osv. attraktivt för en individ som vill ha stor 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, arbetstider och 
arbetsförhållanden. Så hur och med vad skulle NCC kunna attrahera 
tjänstemän till dessa poster? Attraktionen måste ske på ett annat plan 
och med andra medel.  
 
Frågan är om det finns någon möjlighet för NCC att tänja på dessa 
hårda tidsramar och om det i så fall skulle kunna vara en lösning på 
detta problem. Något som forskning har konstaterat är att Generation Y 
attraheras av möjligheten att kunna förhandla (Jonkman, 2011). Därför 
vore kanske förhandling ett bra alternativ vid anställning av tjänstemän 
för produktionen. Vad som är förhandlingsbart varierar säkerligen från 
fall till fall men om det nu skulle vara de tidiga mornarna som är 
problemet kanske det är möjligt att börja en timme senare och istället 
arbeta en timme längre. Kanske är NCC tvungen att anpassa eller i alla 
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fall kompromissa när det kommer till dessa frågor för att lyckas 
attrahera den nya generationen. Om det inte går att generationsanpassa 
en specifik fråga så måste attraktionen ske på ett annat område. 
  
Som tidigare nämnts är ”work-life-balace” något som attraherar 
Generation Y. Generationen vill att deras arbete ska passa in i deras 
privatliv, arbetet ska enkelt kunna kombineras med privatlivet 
(Loughlin & Barling, 2001). Detta kan göra det svårare för företagen att 
attrahera och sedan behålla sina anställda (Martin, 2005), vilket också 
de intervjuade tillhörande generation Y bekräftar. De beskriver hur 
viktigt det är att de på sin arbetsplats har möjlighet att påverka sina 
arbetsuppgifter och sina arbetstider, det är något de finner attraktivt i 
sitt sökande av arbetsgivare. 
 

5.3 Ledarskap 
Generation Y vill ha stöd och riktlinjer från sin ledare men samtidigt få 
möjlighet att arbeta i sin egen takt och på sitt eget sätt (Martin, 2005). 
Det framkom i intervjuerna att några av cheferna har insett detta. De 
har kommit underfund med att de ibland måste ta ett steg tillbaka för 
att låta generationen arbeta som de vill. Samtidigt som en annan 
uppfattning är att chefernas arbete blir mer aktivt i ledningen av 
Generation Y, att den kräver mer tid av chefen då den ständigt kräver 
nya och utvecklande arbetsuppgifter. Detta visar på att det sker en 
ständig generationsanpassning i ledarskapet med ett behov av balans 
mellan det individanpassade och situationsanpassade ledarskapet. 
Cheferna tvingas därmed vara mer lyhörda än tidigare, vilket 
intervjuerna visade att samtliga respondentgrupper höll med om. 
 
Det framkom vara viktigt för ledarskapet med en öppen och ärlig 
relation mellan chefer och anställda, att lära känna varandra väl. 
Ledarskapet underlättas om en chef känner sina anställda väl då det 
blir mycket enklare att arbeta efter ett individanpassat ledarskap och 
tillgodose de behov som finns.  
 
Som tidigare forskning av bland andra Jonkman (2011) och Pihl (2011) 
samt intervjuerna visar är det viktigt för Generation Y att få varierande 
uppgifter, utmaningar, feedback och uppskattning i ledarskapet.  
 

5.4 Utveckling 
Fortbildning är en mycket god väg till utveckling hos ett företag. Denna 
väg verkar det som att många väljer på NCC, om vi ser till de 
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intervjuades uppfattning. Intervjuerna ger en bild av att utbudet är 
stort och att det är något de anställda uppmuntras att genomföra.  
För att ständigt utvecklas behöver Generation Y varierande 
arbetsuppgifter och utmaningar i sitt arbete, vilket ledarskapet måste 
ansvara för. 
 
Chefer anser att Generation Y inte värderar erfarenhet tillräckligt högt, 
speciellt inte i jämförelse med tidigare generationer uttrycker de. 
Samtidigt beskriver byggstudenterna att det är det viktigaste, att skaffa 
sig kunskap som i sin tur leder till erfarenhet. Jag tror att detta är ett 
missförstånd som beror just på generationsskillnaderna och det är 
intressant att titta närmare på. Anledningen till missförstånden kan 
bero på att generationerna uttrycker sig på olika sätt. För att undvika 
detta är det viktigt att det finns en öppen dialog mellan chefer och de 
anställda. Anledningen till att cheferna har en uppfattning om att 
generationen inte värdesätter erfarenhet kan bero på att det har visat 
sig att de har en tendens att inte stanna under en längre tid på en och 
samma tjänst eller hos en och samma arbetsgivare. Detta betyder dock 
inte att Generation Y inte erhåller och värderar erfarenhet. 
 
En av de intervjuade cheferna delgav en av sina funderingar: ”Det 
kanske är konstigt att utvecklingssamtalen hålls av en som är en chef men som 
inte ser när man jobbar, kanske skulle vara bättre om jag som fysisk chef fast 
inte dens chef skulle hålla i dem eller i alla fall närvara.” Detta är intressant 
då individer tillhörande Generation Y uttrycker ett starkt behov av 
kontinuerlig feedback för att utvecklas. Det kanske kan vara så att 
generationens utveckling kan stanna av om feedback blir för avlägset. 
 

5.5 Motivation 
Generation Y motiveras av givande och utmanande arbetsuppgifter, 
vilket både forskning och intervjuer visar. Även varför deras arbete är 
viktigt för företaget är motiverande (Jonkman, 2011).  Det framkom ur 
intervjuerna att Y:arna anser att det är viktigt för motivationen att som 
nyanställd tilldelas en handledare som finns till hands vid behov. Detta 
på grund av att deras motivation stärks av kontinuerligt beröm och 
feedback. Som Jonkman (2011) beskriver så kan generationens 
motivation och glöd släckas om de blir utan erkännande och 
uppmuntran. Därför är detta oerhört viktigt att generationens 
arbetsgivare känner till, stora missförstånd kan annars uppstå och 
medarbetarna kan vända sig till andra arbetsgivare för att få sina behov 
tillgodosedda. 
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Små ansträngningar av en chef kan göra otroligt stora skillnader för de 
anställda, vilket inte alla chefer verkar inse. I en intervju beskrivs att det 
kan krävas väldigt lite för att markant stärka motivationen, kanske bara 
ett kort telefonsamtal från chefen. Cheferna på NCC borde kanske ta sig 
tid några minuter om dagen för att visa sin uppskattning, det gör 
antagligen större skillnad än de förstår. 
 

5.6 Trivsel 
För att trivas bättre uttrycker individer tillhörande Generation Y att de 
gärna skulle vilja arbeta mer med frihet under ansvar och att ha 
möjlighet till flextid. Generation Y tror att detta är något som kan 
komma att ändras i och med generationsväxlingen men frågan kvarstår 
om detta är möjligt inom produktionen? Detta verkar vara ett 
återkommande problem i alla led då arbetstiderna är centrala när det 
kommer till de flesta aspekterna: att attrahera, motivera och leda 
generationen, samt att få den att trivas. Därför är detta något som 
branschen behöver se över och arbeta fram en lösning på för att 
generationsanpassa organisationen. 
 
Något annat som generationen uttrycker vara viktigt för trivseln på 
arbetsplatsen är att känna sina medarbetare, att känna en god 
sammanhållning. För att nå detta önskemål kan NCC se till att 
tjänstemännen får, så mycket det är möjligt, arbeta i samma arbetslag. 
Detta för att skapa en känsla av att de har en kärna av medarbetare på 
arbetsplatsen som skänker tillit och trygghet. Detta tror jag även skulle 
leda till ett effektivare arbete då tjänstemännen lär känna varandras 
styrkor och svagheter för att utveckla ett gott samarbete. 
 
Club 33 är mycket uppskattat av Y:arna på NCC och, som intervjuerna 
visar, ökar trivseln, sammanhållningen och välbefinnandet för dem 
som deltar. Detta är en aktivitet som NCC har lyckats mycket bra med 
och som nått goda resultat. Något jag funderar över är om det bara är 
tjänstemän under 33 år som får möjlighet till detta. Om du skulle vara 
34 år och nyanställd på NCC skulle det innebära att du inte har rätt att 
delta, vilket gör att du går miste om en stor möjlighet att komma in i 
arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur leda till ett 
oönskat utanförskap. Kanske borde NCC utveckla något liknande för 
de anställda som passerat 33 års ålder, speciellt när denna aktivitet 
verkar vara oerhört uppskattad. 
 
Y:arna undrade om NCC förstod hur mycket Club 33 uppskattades. 
Denna undran fick mig att reflektera över om NCC har tillräckligt stor 
återkoppling från sina anställda, om de tar reda på och intresserar sig 
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för vad deras anställda anser om diverse saker på företaget. Feedback 
är, som tidigare nämnt, oerhört viktigt, dock inte bara från ett håll. 
Feedback bör enligt min åsikt vara en tvåvägskommunikation. 
 

5.7 Behålla 
Att behålla Generation Y på arbetsplatsen kräver mer arbete än 
tidigare, då generationen kräver ett individanpassat ledarskap. Ett år är 
en lång tid för individer från Generation Y beskriver Pihl (2011), vilket 
också intervjupersonerna bekräftar. På NCC hålls medarbetarsamtalen 
en gång per år. Detta är något som NCC kanske behöver se över och 
eventuellt behövs generationsanpassade medarbetarsamtal arbetas 
fram. Eftersom ett år är en lång tid för Generation Y hinner kanske inte 
den medarbetaren, som exempelvis börjar bli uttråkad på sin 
arbetsplats, fångas upp i tid och kan då gå förlorad. Detta är ett 
argument till varför medarbetarsamtalen kanske bör hållas tätare för 
individer tillhörande just Generation Y. Detta kanske inte är aktuellt för 
precis alla tillhörande Generation Y, just därför är det individanpassade 
ledarskapet viktigt, för att göra individuella bedömningar. 
 
Arbetsuppgifterna och arbetstiderna, är som tidigare beskrivet, viktigt 
för Generation Y. Den vill ha stor möjlighet att påverka och utvecklas. 
Av det som framkommer i både tidigare forskning och genom 
intervjuerna kan jag dra slutsatsen att det är viktigt för dagens företag 
att hela tiden erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och fortbildning för 
att få behålla generationen hos företaget. NCC erbjuder generöst sina 
anställda möjligheter till fortbildning och jag tror därför att företaget 
har stor chans att få behålla Generation Y på NCC. Även trivseln är 
mycket viktig för generationen och genom Club 33 verkar många finna 
välbefinnande, vilket också ökar NCCs chans till att behålla dem. 
 

5.8 NCC 
Efter att ha tagit del av den positiva bild som getts av NCC genom 
intervjuerna kan jag inte annat än konstatera att NCC är ett omtyckt 
och attraktivt företag i branschen. Att attrahera Generation Y kanske 
inte är NCCs största problem, utmaningen för företaget ligger snarare i 
att kunna leda och behålla den. 
 
Y:are lyssnar främst till vänner och bekanta, litar på deras 
rekommendationer. Detta gäller allt ifrån vilken restaurang de ska 
besöka till vilket företag de ska söka anställning på (Pihl, 2011). 
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Att NCC låter anställda från Generation Y representera företaget vid till 
exempel lunchföredrag och mingelkvällar tror jag är ett effektivt sätt för 
att attrahera framtida medarbetare. De kan då relatera till och 
förknippa sig med denna person. 
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6 Slutsatser och framtida forskning 
6.1 Slutsatser 
Generation Y skiljer sig från tidigare generationer; detta visar både 
tidigare forskning och de kvalitativa intervjuerna. Det som ligger till 
grund för dessa skillnader är generationens uppväxtförhållanden och 
uppfostran. På grund av dessa skillnader krävs ett individanpassat 
ledarskap samt andra attraktions- och motivationsfaktorer. 
 
De framträdande skillnaderna är att Generation Y är ifrågasättande, 
teknisk, välutbildad, ambitiös, karriärlysten och självlojal. Dessa drag 
upplever både dem som tillhör generationen och chefer som inte tillhör 
generationen, samt forskare inom området. 
 
Att använda individer från Generation Y för riktade insatser i ett 
företag har visat sig attraktivt. Det är viktigt att företag inser den 
ovärderliga ekonomiska potentialen i att kunna bemästra förmågan att 
attrahera och göra sig populär bland nästa generation. NCC ses som ett 
attraktivt företag men för att attrahera de bästa talangerna på 
marknaden behöver företaget fortsätta att utveckla sin marknadsföring, 
employer branding. Eftersom Generation Y tenderar att vara egoistiska, 
eller självlojala, så kan det vara en god idé att tidigt lyfta de förmåner 
NCC har att erbjuda. Något som är oattraktivt för Generation Y är om 
arbetslivet är svårt att anpassa till privatlivet, då den här generationen 
arbetar för att kunna leva och inte tvärtom. NCC måste göra det möjligt 
för generationen att kunna påverka sina arbetstider. För att göra detta 
möjligt i till exempel produktionen, där arbetstiderna är mellan 06.30-
16.00, skulle viktiga möten och obligatoriska moment kunna 
schemaläggas mellan 09.00-15.00 i den mån det går. Då skulle det finnas 
vissa möjligheter att uträtta ärenden som till exempel att lämna sina 
barn på dagis. En sådan förändring tror jag skulle göra en positiv 
inverkan i att attrahera medarbetare till produktionen. 
 
Eftersom Generation Y kräver ett annorlunda ledarskap än tidigare 
generationer behöver chefer tränas i generationsanpassat ledarskap och 
få dessa att förstå nästa generations behov. Bara för att ledarskapet 
behöver anpassas betyder inte det att de gamla tillvägagångssätten är 
dåligt, snarare att det behöver kompletteras med nya kunskaper och 
metoder. För att lyckas på bästa sätt; behåll det bästa från förr och 
integrera med det bästa av idag. Ledarskapet som efterfrågas av 
Generation Y är mer krävande och det är därför nödvändigt att chefer 
faktiskt använder sig av de kunskaper de förvärvar av 
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ledarskapsutbildningar som erbjuds. Cheferna blir även tvungna att 
lägga ner mer tid på, och bli mer aktiva i, sin ledarroll för att lyckas 
stimulera Generation Y. Individerna tillhörande Generation Y kräver att 
du som chef lär känna dem för att kunna individanpassa bland annat 
arbetsuppgifter. Arbeta med individanpassade 
befattningsbeskrivningar i större utsträckning är något som NCC borde 
göra. Idag finns färdiga befattningsbeskrivningar att ladda ner på 
NCCs intranät Starnet men dessa är inte individanpassade, vilket de 
kan och borde bearbetas till. De ligger säkerligen till en bra grund som 
det är idag men en förbättring vore att de individanpassas och 
kontinuerligt uppdateras. De generella befattningsbeskrivningarna kan 
begränsa individen. 
 
För att behålla Generation Y hos företaget är öppenhet och ärlighet två 
viktiga komponenter. Är det högt i tak på arbetsplatsen vågar de 
anställda uttrycka sina behov och förväntningar, men även sina 
funderingar och missnöjen. Det är viktigt att cheferna är lyhörda och att 
Generation Y får gehör. Utvecklande och utmanade arbetsuppgifter 
samt de fortbildningsmöjligheter som NCC erbjuder är enormt viktiga 
för att tjänstemännen ska utvecklas. NCC kan skapa nya 
utvecklingsmöjligheter som gör att de växer i sina roller, till exempel en 
karriärplan, en coachande ledare eller ett mentorskap. När en platschef 
börjar planeringen av ett nytt projekt är det tidigare projektet sällan 
avslutat. Detta skapar ett ypperligt tillfälle att låta en mindre erfaren, 
till exempel entreprenadingenjör gå in i platschefens roll och ta ett 
tillfälligt ansvar. Detta leder till en utveckling hos, i detta fall, 
entreprenadingenjören som får en utmanande uppgift och ett större 
ansvarsområde utan att behöva ha det formella ansvaret. Det är inte 
bara utvecklingen hos entreprenadingenjören som talar för detta sätt att 
arbeta utan också att blivande beställare känner sig tryggare med en 
nybliven platschef som tidigare provat på befattningen. 
 
Att erbjuda sina tjänstemän en mentor är en bra metod ur många 
aspekter men främst för utveckling och kunskapsöverföring. Denna 
mentor bör vara erfaren och kompetent samt intresserad av 
mentorskap. Individer i slutet av sin karriär, som kanske vill trappa ner 
i arbetet, är bra kandidater för detta arbete. Detta är även ett sätt att få 
känna sig behövd ända till slutet och avsluta sin karriär med stil. 
 
Varierade arbetsuppgifter, kontinuerlig feedback och återkoppling med 
motivering, leder till både utveckling och motivation hos generationen. 
Vinsten av att ge tid och uppskattning i form av ett telefonsamtal eller 
ett arbetsplatsbesök, för att öka motivationen hos de anställda, är 
betydligt större än vad ansträngningen är för cheferna. Detta bör 
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ledningen på NCC lägga större vikt vid om de vill motivera sina 
anställda och få dem att vilja stanna kvar hos dem. Gemenskap och 
sammanhållning på företaget leder till ökad trivsel och ökat 
engagemang. Detta har NCC uppenbarligen uppnått genom Club 33 
och det är ett bevis på att det går att uppnå stora skillnader med 
förhållandevis små medel. Något som NCC kan göra, och som alla kan 
ha möjlighet att delta i, är att anordna till exempel ”fredagsmys” med 
korvgrillning på arbetsplatsen eller andra gemensamma aktiviteter som 
till exempel en fotbollsturnering. 
 
Om man som chef upptäcker att en av de anställda är på väg bort från 
företaget bör man upplysa denne om valmöjligheter och alternativa 
karriärvägar inom företaget i ett försök att hålla denne kvar. Jag anser 
inte att det råder någon brist på lojalitet om man väljer en annan väg 
internt. De anställda ska känna att de uppmuntras att prova något 
annat för att sedan våga komma tillbaka om de vill; det ska inte ligga 
någon prestige i att ångra sig och ta ett steg tillbaka. Om en 
medarbetare ändå väljer att lämna företaget rekommenderar jag att 
NCC håller intervjuer med denne kring vad som ligger bakom beslutet 
och vad NCC kan göra annorlunda och bättre samt vara mer 
uppmärksamma på i framtiden.  
 

6.2 Förslag på framtida forskning 
Det skulle vara intressant att forska i hur byggbranschen ser ut om tio 
år, kanske köper NCC upp entreprenader i större utsträckning från 
andra europeiska länder på grund av konkurrensen och prisskillnaden. 
Hur mycket egenanställd personal behöver företaget i sådana fall? 
 
Hur generationsskiften bäst hanteras på yrkesarbetarsidan är också en 
intressant aspekt. Hur lönsamt är det egentligen med egna 
yrkesarbetare och vad skulle kunna vara ett likvärdigt substitut? 
Intressant är då att undersöka hur detta i så fall skulle det gå till. 
 
Studien har gett mig en annan fundering, varför skiljer sig grunderna 
när man lyfter en yrkesarbetare internt till arbetsledare mot att anställa 
en externt? Hur kommer det sig att arbetsledarskolan är så krävande 
när man går den internt? En utanför företaget kan anställas direkt som 
en arbetsledare, utan att gå en mängd kurser medan om man lyfts 
internt så måste man läsa drygt 40 kurser samt gå ned i lön, vilket 
avskräcker många. Kan man förändra detta? 
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Det skulle även vara intressant att forska i hur byggbranschen hanterar 
genusfrågan, om attityderna och den ”tuffa” jargongen förändrats eller 
kvarstår med den nya generationen. 
 
En ytterligare intressant framtida forskning är att undersöka hur 
Generation Y uppfostrar den generation som föds idag, även kallad 
Generation Z. Blir den generationen än mer teknisk kunnig, curlad och 
krävande? Hur kommer branschen att behöva anpassa sig till nästa 
generation eller kommer skillnaderna att minska? 
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   B1.1 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide: Chefer på NCC 
 
Intervjuarens start 
Intervjuaren ger en kort presentation av sig själv och förklarar syftet 
med studien. Syftet förklaras i korthet för att inte påverka 
respondenternas svar i allt för stor grad. Intervjuaren informerar om 
intervjuns längd, hur informationen kommer hanteras och att 
anonymitet råder. Intervjuaren frågar respondenten om den godkänner 
att intervjun spelas in och förklarar att respondenten kan avbryta för 
frågor när som helst under intervjun. 
 
Respondentens start 
Respondenten ger en kortare bakgrundsbeskrivning innehållande 
bland annat ålder, arbetslivserfarenhet, varför de började jobba på NCC 
och hur karriärvägen sett ut på NCC. 
 

1. Hur tror du att generation Y ser på NCC? 
2. Tror du det skiljer sig från hur tidigare generationer ser på NCC? 
3. Hur gör ni för att göra företaget attraktivt? Rekrytera och behålla 

personal. 
4. Vad tror ni NCC tror sig veta om vad som attraherar och 

motiverar generation Y?  
5. Upplever du att generation Y skiljer sig från tidigare 

generationer? 
6. Upplever du att generation Y ställer andra krav på ledarskapet? 
7. Har du märkt att det kan vara svårare/lättare att leda generation 

Y? 
8. Hur har ni anpassat er till att leda generation Y? 
9. Vilka positiva/negativa karaktärsdrag och egenskaper anser du 

att generation Y har? 
10. Vad är det som generation Y inte har? 
11. Vilken inställning och syn har du generellt på generationen? 
12. Hur uppmanar du till innovativt tänkande och agerade? 
13. Har du svårt att ta till dig nya lösningar/metoder för att nå 

målet? 
14. Hur uppföljer du dina medarbetares utveckling, har du några 

rutiner? 
15. Hur ger du feedback? 
16. Hos vem skulle du säga att din lojalitet låg? 
17. Tror du att generation Y:s lojalitet sviker tidigare, kanske därför 

de byter jobb? 
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18. Vilka utmaningar tror du att ni står inför när det gäller att leda 
generation Y? 
 

Intervjuernas avslut 
Intervjuaren frågar om det är något den missat som är relevant att ta 
upp i studien eller om respondenten har några frågor kring studien. 
 
Intervjuaren tackar för hjälpen och att respondenten ställde upp med 
sin tid. Intervjuaren förklarar vad som kommer ske härnäst och hur 
materialet kommer hanteras



   

   B2.1 

Bilaga 2 Intervjuguide: Generation Y på NCC 
 
Intervjuernas start 
Intervjuaren ger en kort presentation av sig själv och förklarar syftet 
med studien. Syftet förklaras i korthet för att inte påverka 
respondenternas svar i allt för stor grad. Intervjuaren informerar om 
intervjuns längd, hur informationen kommer hanteras och att 
anonymitet råder. Intervjuaren frågar respondenten om den godkänner 
att intervjun spelas in och förklarar att respondenten kan avbryta för 
frågor när som helst under intervjun. 
 
Respondentens start 
Respondenten ger en kortare bakgrundsbeskrivning innehållande 
bland annat ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, hur vägen till NCC 
sett ut och hur karriären utvecklats på företaget. 
 

1. Vad fick dig att välja NCC som arbetsgivare? 
2. Hur ser du på NCC i stort? 
3. Vad tror du skiljer dig från äldre generationer? 
4. Vilka speciella karaktärsdrag och egenskaper tycker du att du 

har? 
5. Vad får dig att känna att du utvecklas i arbetet? 
6. Hur tycker du att bra chef ska vara? 
7. Vad ser du som viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats? 
8. Vilken betydelse har feedback på dig? 
9. Hur får du feedback? 
10. Hos vem skulle du säga att din lojalitet låg? 
11. Vilken betydelse anser du att din chef har för hur motiverad du 

är på arbetet? 
12. Hur märker du att dina prestationer är bra/dåliga? 
13. Hur ser du att arbetsmiljön påverkar din trivsel? 
14. Hur anser du att lönen påverkar ditt arbete? 
15. Vilken betydelse har arbetstiderna för tillfredsställelsen på 

arbetet? 
16. Påverkar möjligheten att kunna avancera din motivation? 
17. Vad innebär det för dig att kunna påverka i arbetet? 
18. Vilken betydelse har fortbildning för dig? 
19. Vill du bli chef i framtiden? 
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Intervjuernas avslut 
Intervjuaren frågar om det är något den missat som är relevant att ta 
upp i studien eller om respondenten har några frågor kring studien. 
 
Intervjuaren tackar för hjälpen och att respondenten ställde upp med 
sin tid. Intervjuaren förklarar vad som kommer ske härnäst och hur 
materialet kommer hanteras. 



   

   B3.1 

Bilaga 3 Intervjuguide: Generation Y utan tidigare 
erfarenhet 
 
Intervjuernas start 
Intervjuaren ger en kort presentation av sig själv och förklarar syftet 
med studien. Syftet förklaras i korthet för att inte påverka 
respondenternas svar i allt för stor grad. Intervjuaren informerar om 
intervjuns längd, hur informationen kommer hanteras och att 
anonymitet råder. Intervjuaren frågar respondenten om den godkänner 
att intervjun spelas in och förklarar att respondenten kan avbryta för 
frågor när som helst under intervjun. 
 
Respondentens start 
Respondenten ger en kortare bakgrundsbeskrivning innehållande 
bland annat ålder, arbetslivserfarenhet och varför de valde att studera 
till byggnadsingenjör. 
 

1. Vilka speciella karaktärsdrag och egenskaper beskriver dig? 
2. Vad tror du skiljer dig från äldre generationer? 
3. Hur tror du att du bäst kommer att utvecklas? 
4. Är personlig utveckling en viktig faktor för dig när du väljer 

framtida arbetsgivare? Förklara 
5. Vilken betydelse har feedback på dig? 
6. Hur tycker du att bra chef ska vara? 
7. Hur är en dålig chef? 
8. Hur prioriterar du framtida yrkesval? 
9. Vad tror du kommer påverka ditt yrkesval? (Lön, arbetstider, 

varierande arbetsuppgifter etc.) 
10. Vad ser du som viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats? 
11. Beskriv din drömarbetsplats? 
12. Vad är attraktivt arbete för dig? 
13. Vad har du för ambitioner? 
14. Vilken betydelse anser du att din chef har för hur motiverad du 

är på arbetet? 
15. Hur skaffar du information om eventuella arbetsgivare? 
16. Tror du att det kommer bli enkelt/svårt att få jobb? 
17. Anpassar sig din utbildning bra till en framtida karriär? 
18. Tror du att lojaliteten kommer ligga på företaget eller på 

dig?(Språngbräda) 
19. Vill du bli chef i framtiden? 
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Intervjuernas avslut 
Intervjuaren frågar om det är något den missat som är relevant att ta 
upp i studien eller om respondenten har några frågor kring studien. 
 
Intervjuaren tackar för hjälpen och att respondenten ställde upp med 
sin tid. Intervjuaren förklarar vad som kommer ske härnäst och hur 
materialet kommer hanteras. 



   

   B4.1 

Bilaga 4 Befattningsbeskrivning: Avdelningschef 
 
 

Allmän information 

Befattning Avdelningschef 

Befattningshavare XX 

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet XX 

Rapporterar till Regionchef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

Ansvar för att säkerställa och utveckla 
avdelningens affär och lönsamhet inom 
ramen för NCC Constructions strategier, 
riktlinjer och anvisningar.   
 
Bidra till utveckling av regionen och aktivt 
bidra till en samverkan mellan avdelningar 
och affärsområden i koncernen (ett NCC).  

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Utveckla organisationen långsiktigt 
och säkerställa rätt kompetens och 
rätt processer/arbetssätt inom 
enheten 

- Driva de kort- och långsiktiga mål 
som upprättats för enheten 

- Ansvar för framtagande av 
strategiplaner och/ 
eller handlingsplaner  

- Ansvar för kostnads-/budgetramar  
- Upprätta prognoser och säkerställa 

att projektstyrning och riskhantering 
i avdelningen fungerar 
tillfredsställande 

- Systematisk omvärldsbevakning, 
(konkurrenter, marknad och 
konjunktur) 
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- Ytterst ansvarig för att prioritera 
initiativ och resurser för enheten 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Ekonomiskt ansvar enligt 
beslutsordning  

- Kvalitetsansvar och kundnöjdhet 
(NKI) 

- Personalansvar enligt 
chefsinstruktion 

- Arbetsmiljö- och miljöansvar 
- Enligt processerna i 

verksamhetssystemet 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

- I övrigt efter delegering från 
Regionchef  

- Enligt attestordning/beslutsordning  

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

Att utföra andra arbetsuppgifter som 
delges befattningsinnehavaren. 
 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 
 
 
 
 

 



   

   B4.3 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 
 
 
 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 

Underskrifter 
Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B5.1 

Bilaga 5 Befattningsbeskrivning: Affärschef 
 
 

Allmän information 

Befattning Affärschef 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Avdelningschef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

- Erhålla orderingång inom tilldelad 
marknad genom goda och 
långsiktiga kundrelationer, goda 
marknadskunskaper, lönsam affärs- 
och projektutveckling. 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Ansvar för orderingång 
- Systematisk bevakning av 

marknaden vad avser utbud, priser 
och konkurrentsituation. 

- Systematiskt skapa, utveckla och 
upprätthålla relationer till kunder. 

- Ansvar för projekt i 
försäljningsskedet 

- Bearbeta projekt i tidiga skeden 
baserat på intern och extern och 
samverkan. 

- Driva plan- och bygglovsärenden. 
- Upprätta och underhålla 

kundplaner för nyckelkunder 
- Som behörig chef genomföra 

projektanalys samt i tidiga projekt 
risk- och möjlighetsanalys. 

- Kundkontakt i pågående projekt 
(stora projekt) 
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- Ansvar för avstämning med kund 
under garantitid 

- Ingår i ledningsgruppen för 
avdelningen 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Stoppljus enligt beslutsordning. 
- Ansvar för PM1, PM2 och 

kalkylbeslut 
- Ansvar för anbudsprövning 
- Ansvar för slutmöte med kund och 

efter garantitid 
- Arbeta i enlighet med NCC:s 

värderingar, policies och regelverk.                                              

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

- Vidta erforderliga åtgärder för att 
säkerställa fastställda riktlinjer, 
regler och policy inom 
ansvarsområdet. 

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

- Tillse att regionens/avdelningens 
fastställda handlingsplan efterlevs. 

- Genomföra åtgärder för egna 
personliga mål  

- Att utföra andra arbetsuppgifter 
som delges befattningsinnehavaren. 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

Strategisk kompetens och förståelse för 
byggprocessen samt vilka parametrar som 
påverkar NCCs affär. 



   

   B5.3 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 

Underskrifter 
Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B6.1 

Bilaga 6 Befattningsbeskrivning: Produktionschef 
 
 

Allmän information 

Befattning Produktionschef 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Avdelningschef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

Säkerställa att erhållna projekt följer 
bestämda tids-, kvalitets- och 
kostnadsramar genom optmimal 
resursfördelning och koordinering samt 
stöttning/coaching till underställda 
projektchefer. 
Tillse att värderingar, policies och 
lagar/avtal efterlevs i projekten. 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Övergripande ansvar för projekt i 
produktionsskedet 

- Stödja projektchefer i ledarskaps- 
och projektfrågor 

- Driva och implementera strategier 
och processer i linjen 

- Utveckla produktionsprocessen 
- Fördela produktionsresurser och 

optimera bemanningen i 
avdelningens samtliga projekt 

- Information till 
produktionsorganisationen 

- Personalansvar för tilldelade 
projektchefer 

- Ansvarig för 
rekrytering/nedmanning av 
medarbetare inom produktion. 



Examensarbete: GENERATION Y 

 B6.2 

- Övergripande ansvar för 
yrkesarbetare 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Ansvar för Starttillstånd (enl 
beslutsordning) 

- Ansvar för projektrapportering 
- Ansvar för Projektavslut -  exkl 

slutmöte med kund 
- Leda och fördela arbete i enlighet 

med NCCs ledarprofil. 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

-  

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

- Tillse att regionens/avdelningens 
fastställda handlingsplan efterlevs. 

- Genomföra åtgärder för egna 
personliga mål  

- Utföra andra arbetsuppgifter som 
delges befattningsinnehavaren. 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

Strategisk kompetens och förståelse för 
byggprocessen samt vilka parametrar som 
påverkar NCCs affär. 
 
 
 
 



   

   B6.3 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 
Underskrifter 

Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B7.1 

Bilaga 7 Befattningsbeskrivning: Specialistchef 
  

Allmän information 

Befattning Specialistchef 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Avdelningschef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

- Leda och fördela specialistresurser 
inom resp spec område. 

- Stödja försäljnings- och 
produktionsprocessen. 

- Driva utveckling och implementera 
strategier inom resp spec område. 

- Tillgodose avdelningens behov 
genom att leda och utveckla 
gruppen. 

- Utveckla och stärka rollen som 
Specialst. 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Upprätta långsiktig planering av 
resurser för kommande projekt. 

- Omvärldsbevakning och säkerställa 
efterlevnad av lagkrav/föreskrifter 
inom specialstområdet. 

- Tillsammans med behöriga chefer 
genomföra projektanalys samt i 
tidiga projekt risk- och 
möjlighetsanalys. 

- Tillsammans med ProdC utse 
projektorganisation och upprätta 
planering av resurser för kommande 
projekt. 

- Ansvara för att erforderliga resurser 
tillsätts. 
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- Ansvara och vara pådrivande för att 
NCC:s verksamhetssytem används 
samt att system/verktyg 
implementeras inom sitt 
specialistområde. 

- Ansvara och vara pådrivande för att 
utveckla rollen som specialist i linje 
med avdelningens och NCC:s 
utveckling. 

- Ansvara för upprättande av 
erfarenhetsåterföring från pågående 
och avslutande projekt avseende 
enhetstider, nyckeltal mm. 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Leda och fördela arbete i enlighet 
med NCC:s ledarprofil. 

- Ansvara för avdelningens rutiner 
följs av gruppen. 

- Resultatansvarig inom 
ansvarsområdet. 

- Hålla medarbetarsamtal samt 
upprätta personliga mål för 
medarbetare i gruppen. 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

- Vidta erforderliga åtgärder för att 
säkerställa fastställda riktlinjer, 
regler och policy inom 
ansvarsområdet. 

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

- Att utföra andra arbetsuppgifter 
som delges befattningsinnehavaren. 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 
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Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

 
 
 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 
Underskrifter 

Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B8.1 

Bilaga 8 Befattningsbeskrivning: Business Support 
Allmän information 

Befattning Business Support 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Affärschef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

- Att stödja affärscheferna i sin 
marknads- och kundbearbetning 
inom avdelningen. 

- Administrativ arbete för lyckade 
affärer 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Handledare för Lime 
- Ansvara för uppdatering av Lime, 

körning av marknadsprognoser mm 
- Anordna seminarier och 

frukostmöten 
- Vara behjälplig vid framtagande av 

kundplaner och marknadsplaner 
- Fungera som partneringledare vid 

workshopar 
- Vara behjälplig vid insamlande av 

kunskap om nya kunder 
(verksamhet, marknad, mål och 
utmaningar) 

- Hantera administration i samband 
med kundbesök, kundträffar och 
studieresor 

- Vara behjälplig vid framtagande av 
”mjuka” anbud 

- Vara behjälplig vid utförande av 
konkurrentsanalyser 

- Hålla ordning på vilka sponsringar 
NCC bedriver 
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- Ansvara för gemensamma 
kundutskick 

- Följa upp säljrelaterade mål som ska 
mätas 

- Aktivt medverka vid nätverksträffar 
- Ansvara för hantering av 

kundenkäter  
- Vara behjälplig vid drivande av 

plan och bygglovsärenden 

 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Ansvara för delegerade 
arbetsuppgifter rörande marknad 
från affärscheferna. 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

- Medverka till att fastställda 
riktlinjer, regler och policy inom 
ansvarsområdet följs. 

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

- Genomföra åtgärder för egna 
personliga mål  

- Att utföra andra arbetsuppgifter 
som delges befattningsinnehavaren 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

- Strategisk kompetens och förståelse 
för byggprocessen samt vilka 
parametrar som påverkar NCCs 
affär 
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NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 

 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

 

Övrigt   

Övrig information 
Eventuell övrig information som 
har en påverkan på rollen. 

 

 

Underskrifter 
Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B9.1 

Bilaga 9 Befattningsbeskrivning: Gruppchef 
 

Allmän information 

Befattning Gruppchef 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Specialistchef  

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

-‐ Tillgodose avdelningens behov 
genom att leda och utveckla 
specialistgruppen  

-‐ Verka operativt i sin specialistroll 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

-‐ Samordna arbetet i 
specialistgruppen och inom 
avdelningen tillsammans med 
specialistchef 

-‐ Hantering av personalresurser 
avseende planering, 
resursfördelning och utjämning 

-‐ Tillsammans med specialistchef 
upprätta långsiktig planering av 
resurser för kommande projekt 

-‐ Utföra arbetsuppgifter i enlighet 
med aktuell specialistroll  

- Ansvara och vara pådrivande för att 
NCCs verksamhetssystem används 
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- Personalansvar för underställda 
specialister (leda och fördela arbetet 
i gruppen, ansvara för att rutiner 
följs i gruppen, ansvar för 
medarbetar- och lönesamtal samt 
kompetensutvecklingsfrågor. 

- Kontinuerligt bevaka marknaden 
vad avser utbud, priser och 
konkurrenssituation) 

- Tillsammans med behöriga chefer 
genomföra projektanalys samt i 
tidiga projekt risk- och 
möjlighetsanalys 

- Ansvara för att erforderliga resurser 
tillsätts i projekten 

- Ansvara och vara pådrivande för att 
utveckla rollen som specialist i linje 
med avdelningens och NCCs 
utveckling 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Leda och ansvara för 
specialistgruppen under ovan 
angiven chef 

- Leda och fördela arbetet i enlighet 
med NCCs ledarprofil. 

- Ansvara för avdelningens rutiner 
följs av gruppen 

- Resultatansvarig inom 
ansvarsområdet 

- Hålla medarbetarsamtal samt 
upprätta personliga mål för 
medarbetarna i gruppen 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

- Vidta erforderliga åtgärder för att 
säkerställa fastställda riktlinjer, 
regler och policy inom 
ansvarsområdet. 
 
 
 



   

   B9.3 

- Beslutande och delaktig o 
rekrytering, introduktion, 
utveckling, utbildning, lönesättning 
samt avveckling inom 
specialistgruppen 

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

Att utföra andra arbetsuppgifter som 
delges befattningsinnehavaren. 

Kompetens 

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 
 

 

Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    
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Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 

Underskrifter 
Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 



   

   B10.1 

Bilaga 10 Befattningsbeskrivning: Projektchef 
Allmän information 

Befattning Projektchef 

Befattningshavare  

Affärsområde NCC Construction Sverige AB 

Region/Enhet  

Rapporterar till Produktionschef 

Beskrivning av befattning 

Befattningens syfte 
Vad är det yttersta syftet med 
befattningen inom företaget? 
Vad är befattningsinnehavaren 
ytterst tillsatt för att utföra? 

Genomföra erhållet projekt inom 
bestämda tids-, kvalitets- och 
kostnadsramar samt säkerställa att 
kundens förväntningar uppfylls. Leda 
arbetet så att tilldelade projekt kan 
genomföras med högsta möjliga 
produktivitet. Tillse att produktionen 
genomförs i överensstämmelse med 
värderingar, policies och lagar/avtal samt 
NCC:s verksamhetssystem. 

Huvudsakliga 
arbetsuppgifter 
Beskriv de viktigaste 
arbetsuppgifterna i 
befattningen. 

- Ansvar för ekonomi, styrning och 
kontroll av tilldelade projekt.  

- Ansvar för att upprätthålla en nära 
kontakt med kunden i pågående 
projekt. 

- Ansvar för merförsäljning i 
projekten samt är NCCs 
representant i byggmöten. 

- Personalansvar för tilldelade PC och 
AL. 

- Ansvar för 
information/kommunikation och 
utveckling av 
produktionsresurserna. 
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- Medverka till optimerad 
fördelning/koordinering av 
avdelningens produktionsresurser 

- I samarbete med ansvarig affärschef 
följa upp och vidareutveckla 
befintliga kundrelationer 

Ansvarsområden 
Vilket ansvar ingår i 
befattningen.  

- Ansvar för kalkylbeslut och 
anbudsprövning enl beslutsordning. 

- Ansvar för Projektrapportering 
- Ta fram underlag för Projektavslut 
- Leda och fördela arbete i enlighet 

med NCCs ledarprofil. 

Befogenheter 
Vilka befogenheter finns inom 
ramen för attestordning. 

Vidta erforderliga åtgärder så att tilldelade 
projekt genomförs enligt lag och avtal, 
NCC:s värderingar, policies och fastställda 
riktlinjer. Stoppa aktiviteter som kan leda 
till en oacceptabel miljöpåverkan och 
arbetsmiljöpåverkan. 

Övriga arbetsuppgifter 
Övriga arbetsuppgifter som ej 
är definierade ovan. 

Att utföra andra arbetsuppgifter som 
delges befattningsinnehavaren. 

Kompetens  

Utbildning 
Krav på lägsta nivå av 
utbildning för befattningen.  

 

Erfarenhet 
Krav på lägsta nivå av 
erfarenhet för befattningen. 

 

Kunskap 
Krav på lägsta nivå av kunskap 
för befattningen. 
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Övrigt 
Övriga krav på kompetens för 
befattningen 

Strategisk kompetens och förståelse för 
byggprocessen samt vilka parametrar som 
påverkar NCCs affär. 

NCCs Värderingar samt Ledarprofil 

Vårt gemensamma förhållningssätt (värdegrund) 

- Ärlighet 
- Respekt 
- Tillit    

 

Vårt sätt att arbeta (kärnvärden) 

- Fokus 
- Enkelhet 
- Ansvar 

 

Övrigt  

Övrig information 
Eventuell övrig information 
som har en påverkan på rollen. 

 

 

Underskrifter 
Avdelning/Avdelningschef: 
  

Personalansvarig: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Underskrift: Underskrift: 
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   B11.1 

Bilaga 11 Befattningsbeskrivning: Platschef 
 
OBS! Befattningsbeskrivningen är föråldrad, nya under rekonstruktion 
inom kort. 
 
Inledning   
 
Platschefen skall inför ProjC/Entreprenad- el Affärschefen ansvara för 
att produktionen bedrivs kostnadseffektivt och i enlighet med 
regionens verksamhetsplan. 
 
Befattningsbeskrivningen projektanpassas där så erfordras. 
 
Ansvar/Befogenheter  
 
Platschefen ansvarar för;  
-att produktionen planeras och arbetsbereds effektivt 
-att produktionen bedrivs på ett effektivt, tekniskt och ekonomiskt  i 
enlighet med NCCs verksamhetssystem 
-samordningen av det egna och underentreprenörers arbete 
-projektets brandskydd och att personalen där så erfordras har Heta 
arbeten 
-projektets arbetsmiljö, inkl kontakter med myndigheter, fackliga 
organisationer och bygghälsan 
-löneadministration för yrkesarbetare 
-fakturakontroll  
-projektrapportering till överordnad  enligt regionens rutiner 
 
Befogenheter att fatta erforderliga beslut för projektets samordning och 
drift 
 
Underställd/Rapporterar till Kontaktytor Internt/externt 
 
Platschefen är underställd EntrC/ProjC- Avd Hus 
   
Huvudarbetsuppgifter samt ev styrande dokument 
 
*Upprätta handlingar så att starttillstånd erhålles i samråd med 
överordnad 
*Driva produktionen rationellt och kostnadseffektivt 
*Följa upp och dokumentera avvikelser 
*Tillse att rationell materialadministration tillämpas 
*Göra erforderliga anmälningar till myndigheter 
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*Delta i besiktningar 
*Hålla protokollförda möten med egen personal, UE med flera enligt 
upprättad mötesplan 
*Hålla fortlöpande information till de anställda om projektets 
utveckling 
*tillvarata företagets intresset i samtliga av sina handlingar gentemot 
beställare, UE, leverantörer och myndigheter så att projektet har god 
ekonomi 
*I samråd med personalfunktionen planera behov av yrkesarbetare 
*Upprätta Pk och avstämningsbar budget för projektet och tillse att 
denna hålls aktuell  
 
Personalansvar för:  
 
- i samråd med överordnad upprätta projektanpassade 

befattningsbeskrivningar. 
- informera personalen i den omfattning som krävs för arbetets 

bedrivande betr beställarkrav, lagar och förordningar och 
myndighetsbeslut. 

- planera behov av yrkesarbetare i samråd med 
personalhandläggare för yrkesarbetare 
ansvar för yrkesarbetares löneadministration 
 

Inget direkt personalansvar- regionen  
  
Yrkesarbetare i tilldelat projekt    



   

   B12.1 

Bilaga 12 Befattningsbeskrivning: Entreprenadingenjör 
 
OBS! Befattningsbeskrivningen är föråldrad, nya under rekonstruktion 
inom kort. 
 
Inledning   
 
Entreprenadingenjören skall inför platschefen ansvara för projektets 
administration samt ekonomiuppföljning. Befattningen är en 
stödfunktion till platschefen 
 
Befattningsbeskrivningen projektanpassas där så erfordras. 
 
Underställd/Rapporterar till Kontaktytor Internt/externt 
 
Befattningen är underställd EntrC men i projekt platschef   
 
Huvudarbetsuppgifter samt ev styrande dokument 
 
*Deltager aktivt i upprättandet av produktionskalkyl, budget, prognos, 
slutavstämning, kostnadsuppföljningar, index, ekonomiska regleringar 
med UE/lev uppföljning av reklamationer och ekonomiska utredningar 
*Hanterar beslutade IT -stöd för uppföljning av ekonomi, planering och  
  dokumenthantering 
*Sammanställer underlag för ändrings- och tilläggsarbeten 
*Upprätta underlag för projektrapportering 
*Upprätta underlag för slutkostnadsprognos  
* Svarar för projektets dokumenthantering 
*Tillse att administrativa rutiner fungerar inom projektet 
*Vid mindre projekt ansvara för inköp och projekteringsledning 
*Insamla, sammanställa och vidarebefordra erfarenheter till berörda 
 
Personalansvar för:  
 
Inget personalansvar 
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   B13.1 

Bilaga 13 Befattningsbeskrivning: Arbetsledare 
 
 
OBS! Befattningsbeskrivningen är föråldrad, nya under rekonstruktion 
inom kort. 
 
Inledning  
 
Arbetsledaren skall inför platschefen ansvara för sin del av projektets 
personal, ekonomi och produktion. 
 
Ansvar/Befogenheter  
 
Med utdelat ansvar följer befogenhet att utöva ansvar 
 
Befattningsbeskrivningen projektanpassas där så erfordras. 
 
Underställd/Rapporterar till Kontaktytor Internt/externt 
 
Befattningen är underställd EntrC men i projekt platschef – Avd Hus 
 
Huvudarbetsuppgifter samt ev styrande dokument 
 
- Deltaga aktivt vid upprättande av produktionskalkyl för det 

egna ansvarsområdet och söka ständiga förbättringar avseende 
metoder och materialval mm 

- Känna till och om möjligt aktivt delta vid inköp inom det egna 
området 

- Anmäla och sammanställa underlag för ändrings- och 
tilläggsarbeten 

- Utöva den kontroll som erfordras i enlighet med NCCs kvalitets 
och miljöledningssystem så att arbetet blir rätt utfört 

- Deltaga vid framtagandet av rullande tidplaner och stämma av 
egna aktiviteter 

- Utföra den arbetsberedning som krävs för de egna arbetena samt 
deltaga vid upprättande av leveransplaner och göra avrop 

- Kontrollera att skyddsanordningar fungerar och underhålls samt 
att arbetarskydds- och arbetsmiljöföreskrifter följs 

- Kontrollera att personal som utför Heta och andra arbeten som 
kräver certifikat har utbildningsbevis för detta 

- Leda yrkesarbetare, under- och sidoentreprenörer så att projektet 
framdrivs enligt gällande planer och övriga handlingar. 



 

B13.2

Examensarbete: GENERATION Y




