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Förord  
  

Under vår utbildning har byggbranschen inte lyckats med att framställa sig som en bransch som 

är till för alla, vilket har resulterat i att flera av våra kursare har hoppat av utbildningen. Vi 

tycker att det är synd och vi önskar att branschen i framtiden ska lyckas bättre med att verka 

inkluderande. Vi hoppas att vår rapport kan vara en liten del i det mångfalds- och 

moderniseringsarbete som byggbranschen står inför. Det kan kanske betraktas som ett litet steg, 

men ett litet steg i rätt riktning.    

  

Vi vill rikta ett tack till vår handledare på Borås Högskola Linda Hägerhed, för hennes stöd, 

hjälp och engagemang i arbetet. Tack till Kenneth Wahlqvist på Skanska som stöttat oss i vårt 

arbete, hjälpt oss med kontakter samt bidragit med behjälpliga råd och idéer i processen. 

Samtidigt vill vi tacka Jonas Andé på Skanska som varit till stor hjälp i vår informationssökning.   

 

Ett stort tack till Caroline Ingelhammar på Chalmers Tekniska Högskola som ordnade så att vi 

fick komma och dela ut enkäter på Chalmers Tekniska Högskola och John Lindgren som hjälpte 

oss genom att dela ut enkäter på Högskolan i Halmstad.   

 

Tack till vår responsgrupp Bledar Thaqi och Hoang Pham för er feedback. Vi vill även tacka 

familj och vänner som assisterat oss genom att agera försökspersoner i 

enkätskrivningsprocessen.  

 

Vårt största tack vill vi rikta till våra intervjupersoner såväl som alla studenter och tjänstemän 

som svarat på våra enkäter, gett oss otroligt bra svar och till och med ringt för att diskutera 

frågan. Ert engagemang har stärkt oss!   

  

Ett sista tack vill vi rikta till Abdulsattar Rahman som har varit en viktig inspirationskälla. 

 

 

Karin Josefsson och Sandra Bylund 
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Sammanfattning 

  

Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på 

flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. 

Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs 

fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande.   

   

Denna undersökning utfördes med syftet att undersöka sambandet mellan flexibla arbetstider 

och mångfald samt för att ta reda på om flexibla arbetstider kan göra produktionsdelen av 

byggbranschen mer attraktiv. En nutidsanalys genomfördes i form av två enkätundersökningar 

där en riktades till tjänstemän på Skanska och en till studenter med byggteknisk inriktning, 

därutöver utfördes kompletterande intervjuer.   

    

Resultatet visar att de som arbetar produktionsnära är mindre nöjda med sina arbetstider och 

det nuvarande arbetstidssystemet i jämförelse med de som arbetar på kontor. Det framkom att 

det både finns könsmässiga och generationsmässiga skillnader beträffande frågor kring 

flexibilitet i arbetslivet. De som främst ville kunna tillämpa flexibla arbetstider var kvinnor och 

de födda på 80- och 90-talet. De hinder som framkom vara kopplade till flexibla arbetstider 

handlade till stor del om kulturer i byggbranschen.   

  

En klar majoritet vill kunna tillämpa flexibla arbetstider vilket pekar på att det skulle kunna 

vara lönsamt att testa arbetssättet i verksamheten. Då den nuvarande lösningen är att flytta de 

anställda som önskar en mer flexibel arbetsdag ifrån produktionen till mer kontorsbaserade 

tjänster pekar detta på att flexibla arbetstider inom byggproduktion skulle kunna bidra till ökad 

mångfald. 
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Abstract  

 

This report is based on a former study which illustrates that women in the construction 

industry are leaving their positions due to lack of flexible work arrangements. As the 

construction industry strives for increased diversity, and there is a shortage of labor in the 

engineering field, further study of modernization and new working methods is required.  

  

The present study was conducted with the purpose of researching the relationship between 

flexible working hours and diversity, and to examine if flexible working hours can make the 

construction industry more attractive as a workplace. This was achieved by carrying out a 

survey in the form of two questionnaires, one of which was addressed to officials at Skanska 

and the other to students with a building orientation. In addition, supplementary interviews 

were conducted.  

   

The results show that those who work at the construction sites are less satisfied with their 

working hours and the current time system compared to those who have more administrative 

work roles, differences both tied to gender and age where noted: Those who primarily would 

prefer flexible work hours were women and those born in the 80's and 90's. Difficulties 

related to flexible work were mainly based on current cultures in the industry. 

 

The majority of responders were positive to flexible work, which indicates that a trial of this 

work arrangement could be worthwhile. The current solution in the company is to transfer 

employees who need more flexible work from the construction sites to more office-based 

services. This suggests that successfully implementing flexible work in the construction sector 

would lead to increased diversity, which subsequently would make this a more attractive work 

place for diverse groups.  
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1 INLEDNING  

En utredning utförd av Sveriges Byggindustrier (Ahrnens Martin et al. 2015) syftar till att 

undersöka varför kvinnor lämnar produktionsdelen av byggbranschen. I resultatet från 

utredningen framgår det att avsaknaden av flexibla lösningar och flexibla arbetstider är av 

betydelse. Det framkommer att det inom byggproduktion finns svårigheter att kombinera 

familjeliv och arbetsliv genom alla stadier i livet. (Ahrens Martin et al 2015). 

1.1 Samhället idag 

Ahlman och Randlert (2017) visar att kraven på arbetsgivare har skiftat de senaste åren. Den 

nya generationen lägger stor vikt vid att arbetsgivaren stöttar personlig och yrkesmässig 

utveckling och prioriterar inte lön i samma utsträckning som förr. Det finns en trygghet i dagens 

samhälle när det kommer till ekonomisk försörjning vilket leder till att uppmärksamhet istället 

riktas mot andra behov. Enligt flera källor värderas bra lön lika högt som bra förmåner och 

flextid är enligt Ahlman och Randlert (2017) den förmån som anses högst prioriterad.   

 

Den rådande högkonjunkturen medför stora satsningar inom byggsektorn. Enligt Västsvenska 

Handelskammaren (2016) och Göteborgs stad (u.å.) ska 1 000 miljarder kronor investeras i 

byggprojekt inom Göteborgsregionen de närmaste 20 åren och under samma tid kommer enbart 

Göteborg som stad att växa med en tredjedel. Västsvenska Handelskammaren (2016) menar att 

den rådande arbetskraftsbristen inom byggbranschen är ett stort problem, både med hänsyn till 

mängden projekt men även till projektens allt mer komplexa karaktär. Därtill kommer 

byggbranschen under en nära framtid att stå inför omfattande pensionsavgångar då en stor del 

av den kompetens som idag finns i sektorn kommer att försvinna. Organisationen menar att 

efterfrågan på både ny och erfaren personal är påtaglig och att de tjänsterna som är svårast att 

tillsätta är produktionsnära roller såsom mätningstekniker och arbetsledare. 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos visar att det inom byggbranschen läggs stor vikt 

vid rekrytering och att konkurrensen företag emellan är hård. (Arbetsförmedlingen 2017) 

 

Förutom branschens ständiga arbete med rekrytering krävs ett aktivt arbete med kulturer, vilket 

tydligt påtalas i ett pressmeddelande från Regeringen (2018). Bristande jämställdhet och 

mångfald i byggbranschen är ett problem, dels med tanke på arbetsmiljö och dels ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv.  

 

Statistik från Sveriges Byggindustrier (2017) visar att det inom samhällsbyggnadssektorn 

arbetar 28 % kvinnor. Inom enbart entreprenadföretagen är andelen betydligt lägre, endast 9 %. 

En positiv trend är att fler kvinnor påbörjar en byggteknisk utbildning nu, men enligt Sveriges 

Byggindustrier visar statistiken likväl att det procentuellt är fler män än kvinnor som väljer att 

arbeta inom byggbranschen efter relevant utbildning. 
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Då Sveriges Byggindustrier lyfter fram att den traditionella vägen till de högre positionerna 

inom entreprenadföretagen är via stigande linjebefattningar är det betydelsefullt att det finns en 

mångfald inom produktionen. Det anses i dagsläget vara den karriärväg som ökar chansen mest 

att framstå som en kompetent chef. (Ahrens Martin et al 2015). Detta är även bakgrunden till 

utförandet av studien angående varför kvinnor väljer att sluta inom produktionen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Rapportens syfte är att undersöka sambandet mellan mångfald och arbetstider inom 

produktionen samt att undersöka möjliga förändringsåtgärder kopplande till flexibla arbetstider 

på Skanska, med avseendet att få en mer attraktiv arbetsplats.  

 

• Vad prioriterar framtida och nuvarande arbetskraft med hänsyn till arbetstider?  

• Vad i det nuvarande arbetstidssystemet behöver förändras för att i större utsträckning 

gynna mångfald inom Skanska?  

• Vad krävs för att kunna införa en ökad flexibilitet i företagets arbetstidssystem?  

 

Den hypotes som ligger till grund för undersökningen lyder: Flexibla arbetstider kan fungera 

som ett verktyg för att attrahera fler till branschen samt hålla kvar de som redan arbetar på 

byggarbetsplatserna och på så sätt bidra till ökad mångfald och jämställdhet.  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen om ökad flexibilitet kring arbetstider utformades med hänsyn till 

omständigheter kopplade till privatliv och vardagssituationer. Rapporten inbegriper, med 

hänsyn till flexibilitet, därför den frånvaro som kan uppstå exempelvis för föräldrar som i 

perioder behöver anpassningsmöjligheter beträffande skoltider eller vård av barn. 

Undersökningen innefattar även flexibilitet kopplat till andra behov i privatlivet som behöver 

kombineras med arbetet såsom fritidsaktiviteter eller pendling till och från arbetsplatsen. 

 

Undersökningen inkluderade ingenjörsstudenter inom byggnadsteknik såväl som tjänstemän 

inom verksamhetsgrenen Väg och Anläggning på Skanska. Geografiskt avgränsades 

undersökningen till sydvästra Sverige.  

 

Rapporten tar inte upp övriga frågor som kan bidra till jämställdhet eller mångfald inom 

branschen. Huvudfokus för rapporten är att undersöka om ett flexibelt arbetstidssystem kan 

användas som ett verktyg för ökad mångfald och jämställdhet samt undersöka vilket 

tillvägagångssätt som erfordras för att underlätta ett införande av ett sådant system.  

 

Undersökningen inkluderade inte någon omfattande hänsyn till ekonomiska effekter för ett 

införande av flexibla arbetstider så som exempelvis kostnader för ett förändrat arbetstidssystem. 
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2 METOD  

Rapportens syfte och frågeställningar avsåg att undersöka om ett införande av ett flexibelt 

arbetstidssystem kunde gynna mångfald och jämställdhet i företaget. Med hänsyn till syftet 

behövde information insamlas gällande vad nuvarande såväl som framtida arbetstagare ansåg 

om arbetstider och möjligheter till flexibla arbetstider. En del av undersökningen fokuserade 

därför på att få in svar om åsikter angående arbetstider från ett flertal berörda personer. 

Samtidigt som en annan del av undersökningen bidrog till att se vilka möjligheter som finns för 

flexibla arbetstider i företaget idag. Därav valdes en kvantitativ undersökning i form av en 

enkätundersökning. Denna kompletterades sedan med en kvalitativ undersökning i mindre 

skala, som utgjordes av två intervjuer med projektchefer samt ett samtal med Jonas Andé1, HR 

chef på Skanska. Den kvalitativa delen av undersökningen bidrog till förståelse för det 

nuvarande arbetstidssystemet. 

2.1 Undersökningsmetoder 

Trost (2012) påtalar att det finns olika sätt att genomföra en undersökning på samt att syftet för 

undersökningen skall avgöra valet av undersökningsmetod. En kvantitativ undersökning lämpar 

sig om syftet är att erhålla just kvantitativa data, det vill säga ett resultat som kan visas med 

exempelvis antal och mängd såväl som information av procentuell karaktär. En kvalitativ 

undersökning är enligt Trost (2012) att föredra om studien syftar till att exempelvis påvisa 

mönster eller till att få ökad förståelse för olika åsikter. Trost (2012) menar att de två nämnda 

undersökningsmetoderna ofta kan kombineras. I denna undersökning kompletterades den 

kvantitativa studien av en kvalitativ studie. Kombinationen valdes då undersökningen syftade 

till att ta reda på hur många som har vissa åsikter och önskemål såväl som att få djupare 

förståelse kring resonemang bakom möjliga hinder för flexibla arbetstider.     

 

Det genomfördes två enkätundersökningar, en som vände sig till studenter och en som vände 

sig till tjänstemän på Skanska. Båda enkäterna utformades med liknande innehåll i syfte att ta 

reda på åsikter kring arbetstider samt förmåga och önskemål om att kombinera privatliv med 

arbete. Enkäterna gjordes med liknande frågor till båda målgrupperna för att hålla graden av 

standardisering så hög som möjligt (Trost 2012). På så sätt ökade även trovärdigheten vid 

jämförelsen av resultaten från de olika målgrupperna. 

 

2.1.1 Enkät riktad till yrkesverksamma tjänstemän inom Skanska  

Enkäten till de anställda på fallföretaget utformades med syftet att ta reda på dels hur många 

som är nöja med sina nuvarande arbetstider och systemet kring detta, dels hur många som är 

intresserade av mer flexibla arbetstider. Med syftet att få förståelse för vilka svårigheter som 

                                                 
1 Jonas Andé HR chef Skanska, samtal via Skype den 6 mars 2018 
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eventuellt kan uppkomma vid införande av ett flexibelt arbetstidssystem användes en öppen 

fråga i enkäten där alla oavsett roll kunde dela med sig av sin åsikt. 
 

Enkätundersökningen, se bilaga 1, vände sig till tjänstemän inom verksamhetsgrenen Väg och 

Anläggning på Skanska. Det gjordes även ett geografiskt urval med fokus på sydvästra Sverige. 

Med avsikt att få en hög svarsfrekvens skickades en uppmuntran ut om att svara på enkäten 

innan den distribuerades som en webbenkät via mail till de personer som föll inom ramarna för 

urvalet. Ingen bortfallsanalys gjordes. Svarsfrekvensen varierade en aning på olika frågor, men 

totalt låg svarsfrekvensen på 80 %, vilket ansågs tillförlitligt.  

 

Själva enkätformuläret samt redovisning av resultatet gjordes i Questback. Enkätsvaren för de 

olika frågorna stratifierades utefter ålder, kön och typ av arbete, exempelvis produktionsnära 

eller kontorsbaserad tjänst. Detta för att se om det fanns skillnader i åsikter kring arbetstider 

utifrån de nämnda faktorerna.  

2.1.2 Enkät riktad till studenter med bygginriktning 

Studentenkäten utformades med syftet att ta reda på vad som var viktigt rörande arbetstider för 

framtida arbetskraft, men även för vilka studenter olika arbetstidsfrågor är viktiga eller oviktiga. 

Enkätfrågorna avsåg att ta reda på om ökad flexibilitet beträffande arbetstider i produktionen 

kan ge Skanska en ökad konkurrenskraft gällande den arbetskraft som är på väg ut på 

arbetsmarknaden.  

 

Studentenkäten, se bilaga 2, delades ut till personer som i framtiden kan tänkas arbeta inom 

produktion på entreprenadföretag i Sydvästsverige. Enkätundersökningen vände sig därför till 

personer som studerar byggingenjörsprogram eller ekonomiprogram med inriktningen 

byggteknik på Chalmers Tekniska Högskola, Halmstad Högskola och Högskolan i Borås. 

Enkäterna delades ut till studenter som var i ett sent skede av sin utbildning. Urvalet gjordes 

med hänsyn till aktualitet då möjligheten att de studenterna börjat fundera över framtida 

arbetsplatser och arbetsvillkor ansågs stor. 

 

Med avsikt att säkra en hög svarsfrekvens delades pappersenkäter ut direkt till studenterna på 

föreläsningar. Enligt Trost (2012) är det fördelaktigt med en sådan distribution, förutom att en 

hög svarsfrekvens kan väntas, då personen som delar ut enkäterna också kan klargöra eventuella 

frågeställningar hos respondenterna.  

 

Ingen av de studenter som tilldelades enkäten valde att avstå från att svara, vilket gav en 

svarsfrekvens på 100 %. Svarsfrekvensen var lägre på enstaka frågor, dock inte så pass låg att 

en bortfallsanalys blev aktuell.  

 

Svaren från studenterna lades in i Questback för att underlätta redovisning av resultat och 

jämförelse med enkätsvaren från de yrkesverksamma. Det gjordes med en extra kontroll för att 

garantera att det inte blev några felaktigheter i svaren. Flera studenter valde att kryssa i flera 

svarsalternativ på vissa frågor. Svaren kombinerades då under svarsalternativen ”övrigt” eller 
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”annat” i dem fall de förekom. I övriga fall betraktades svaret som ett bortfall för den enstaka 

frågan, även om personernas övriga svar registrerades.  

 

Vid analys av resultatet stratifierades enkätsvaren efter ålder, kön och önskad framtida 

arbetsplats. Detta för att kunna upptäcka skillnader mellan faktorerna samt för att kunna jämföra 

med enkätsvaren från Skanskas anställda.  

2.1.3 Intervju 

Intervjuerna svarade för den kvalitativa delen av undersökningen. Denna del behövdes för att 

ta reda på hur ett mer flexibelt arbetstidssystem kan genomföras rent praktiskt på Skanska. 

Intervjuer gjordes därför med syftet att ta reda på mer om vad det kan finnas för hinder inom 

produktionen för ett sådant system samt för att få kännedom om vilka kringliggande problem 

som behöver uppmärksammas. Intervjuerna syftade även till att finna förslag på lösningar från 

de som är insatta i arbetsförhållandena på byggarbetsplatsen. 

 

Två intervjuer genomfördes, varav båda intervjupersonerna försäkrades anonymitet. Båda 

intervjuerna gjordes med projektchefer på två olika projekt på Skanska. Under intervjuerna 

skedde inspelning i form av ljudupptagning. Inspelningarna raderades efter transkribering för 

att försäkra anonymiteten för intervjupersonerna. Intervjuerna med projektcheferna präglades 

av låg strukturering. Det innebär att även om samma grundfrågor ställdes till de två olika 

intervjupersonerna var frågorna formulerade på ett sätt som gav utrymme för tolkning och 

öppna svar. Enligt Trost (2005) leder det sättet att ställa frågor till att intervjupersonerna har 

större kontroll över vilken information som kommer fram samt hur intervjun blir. Därmed gav 

intervjun även tillfälle till följdfrågor som bidrog till att de två intervjuerna skilde sig åt.  

 

För att få mer bakgrundsinformation om hur Skanska arbetar med flexibilitet idag genomfördes 

även ett samtal med Jonas Andé2 som arbetar med ett liknande projekt. Referenser till samtalet 

med Andé redovisas därför i rapportens teoriavsnitt Referensinformation har godkänts före 

publicering. 

2.1.4 Litteraturstudier  

Med avsikt att lyfta fram för- och nackdelar med flexibla arbetstider samt hur det kan kopplas 

till mångfald har litteratur och tidigare forskning studerats. Litteraturstudierna, som redovisas i 

teoriavsnittet, gjordes även med syftet att ge en större inblick i hur det ser ut med jämställdhet 

och mångfald inom byggbranschen och Skanska idag. Litteraturstudierna gjordes även med 

avsikten att påvisa effekterna av ökad mångfald och jämställdhet inom ett företag samt hur 

arbetstider kan påverka företagets mångfaldsarbete.  

                                                 
2 Jonas Andé HR chef Skanska, skypesamtal den 6 mars 2018 
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2.2 Metoddiskussion  

Med avsikten att analysera hur frågan om flexibla arbetstider prioriteras av nuvarande så som 

framtida arbetskraft valdes enkäter som undersökningsmetod. Trots att frågeställningarna avsåg 

att främst ta reda på hur många som tycker på ett visst sätt användes även intervjuer. 

Intervjuerna avsåg att komplettera enkätundersökningen och ge mer utvecklade svar på en 

komplex fråga från personer som är mer insatta i förutsättningarna för ett införande av flexibla 

arbetstider. Enkätutdelningen på skolorna valdes med anledning att höja deltagandet. 

Svarsfrekvensen för de yrkesverksamma på Skanska var lägre. Dock antas att en personlig 

utdelning inte hade lett till ett ökat antal respondenter. De yrkesverksamma hade geografiskt en 

större spridning och en enkätundersökning via e-post ansågs därför kunna nå fler personer. Här 

övervägdes även vikten av de yrkesverksammas möjlighet att kunna besvara 

enkätundersökningen när tid gavs.  

 

Med anledning av det höga svarsantalet anses urvalet representativt för Skanska samt studenter 

inom byggteknik överlag. Somliga delgrupper, exempelvis kvinnor i produktionsnära tjänst och 

50-talister, representerades dock av få personer. Då avsikten inte är att på något sätt ge en 

missvisande bild, har antalet respondenter angivits genomgående, eftersom den procentuella 

andelen per person varierar mellan olika grupper. Hänsyn har dock ändå tagits till dessa grupper 

med anledning att samma resultat skulle förväntas även om undersökningen gjordes igen, 

eftersom exempelvis kvinnor är en underrepresenterad grupp i byggbranschen. Trots att vissa 

grupper hade få representanter var en fördel med urvalet att många olika grupper 

representerades.  

 

I skedet för litteraturstudier användes en del källor som kan betraktas som äldre. Informationen 

som använts har därför vägts med noggrannhet, dels i förhållande till relevans och förändringar 

i samhället, dels med hänsyn till vad informationen använts till, det vill säga om den används 

som konkret fakta eller för att styrka resultat.  

 

Det uppstod problematik vid vissa frågor i enkätstudien. Frågan berörande viljan att kunna 

påverka arbetstider på grund av exempelvis hämtning och lämning av barn visade en påtaglig 

skillnad mellan studenter och yrkesverksamma. Fler studenter var positiva till detta trots att de 

yrkesverksamma i större utsträckning har barn i jämförelse med studenterna. Frågan kan tolkas 

gälla nutid, framtid eller generellt utan tidsmässiga förbindelser. Det finns därför anledning att 

tro att respondenterna kan ha tolkat frågan på olika sätt, vilket därmed skulle påverka resultatet. 

När tolkning görs av resultatet för den aktuella frågan bör detta beaktas.  

 

Respondenterna på enkäten som riktar sig till studenter hade på en del frågor svarat med mer 

än ett svarsalternativ. På några frågor betraktades flertalet svar som ett bortfall. I de frågor där 

öppna svarsalternativ fanns lades svarskombinationerna in under de alternativen. Detta på grund 

av att de yrkesverksamma, som inte kunde kryssa i mer än ett svarsalternativ, hade skrivit 

kombinationer underöppna svarsalternativ. 
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3 FÖRETAGSBAKGRUND 

Skanska etablerades år 1887 och är ett av de större entreprenadföretagen i Sverige idag. 

Företaget bedriver verksamhet i 10 europeiska länder samt i USA. År 2017 omsatte Skanska 

Sverige 38 miljarder kronor. (Skanska 2018d) 

3.1 Mångfaldsarbete 

Skanskas mål är att kunna rekrytera de bästa och mest engagerade medarbetarna till varje roll, 

vilket fordrar en stor och heterogen kompetenspool (Skanska 2018a). De anser att viktiga 

områden att arbeta proaktivt med för att lyckas med detta är säker arbetsmiljö, hälsorelaterade 

frågor och mångfald. Skanska (2018a) trycker på att arbetsliv ska kunna kombineras med 

privatliv och att då medarbetarna mår bra i privatlivet klarar de även sina yrkesroller bättre. 

Skanska (u.å) har som arbetsgivare ett ansvar för att öka mångfalden i företaget samt att säkra 

ett inkluderande arbetsklimat, de menar att värdegrunden kan betraktas som en 

konkurrensfördel av affärspartners.  

 

En punkt i Skanskas inkluderings- och mångfaldhetsarbete lyder:  

 

Att på olika sätt främja flexibilitet, så som exempelvis att se 

över roller som blivit för oflexibla och därmed omoderna. 

 

          (Skanska u.å., s. 2) 

 

3.2 Arbetstidsfrågor 

Jonas Andé3, HR chef på Skanska, medverkar i ett gränsöverskridande projekt som syftar till 

att undersöka möjligheterna till att implementera flexibla arbetstider i 

Skanskas projektverksamhet. Projektet tangerar frågeställningarna som tagits fram i den här 

rapporten, men med viss skillnad då projektgruppen fokuserar på Skanska globalt och även 

inkluderar yrkesarbetare.   

 

Andé klargör hur det fungerar i nuläget på Skanska när det kommer till arbetstidsfrågor. Han 

förklarar att medarbetarna arbetar med frihet under ansvar och att det är upp till varje enskild 

medarbetare och dennes närmaste chef att bestämma hur eventuella arbetstidsfrågor ska 

hanteras. Därav kan förekomma skillnader på utfallet beroende på vilken yrkesroll det gäller 

eller vilken inställning respektive chef har till frågan. 

 

                                                 
3 Jonas Andé HR chef Skanska, skypesamtal den 6 mars 2018. 
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Det finns en skillnad på hur möjligheterna för flexibla arbetstider ser ut beroende på vad den 

anställdes arbetsuppgifter innefattar. Idag på Skanska är det enligt Andé relativt enkelt att arbeta 

flexibelt så länge det rör sig om en administrativ roll där större, eller stora delar, av arbetsdagen 

spenderas på kontor. Svårare är det när arbetsuppgifterna ligger närmare produktionen där en 

större del av arbetet är beroende av att de flesta i ett team är fysiskt tillgängliga. 

 

Andé påpekar att det finns en avsaknad av riktlinjer och policys på Skanska Sverige idag när 

det kommer till flexibla arbetstider och att svårigheterna med ett införande av ett flexibelt 

arbetstidssystem till stor del handlar om vanor och attityder. Andé anser att det är viktigt att 

införa ett regelverk kring flexibla arbetstider för att skapa en tydlighet angående 

vilka förutsättningar som krävs för att få tillgång till flexibiliteten. 

3.3 Statistik 

På Skanska Sverige arbetade under 2017 drygt 8 800 personer varav 82 % är män. Bland 

tjänstemän anställda på Skanska var 39 % kvinnor samma år. De som var utrikesfödda eller 

hade två föräldrar från ett annat land än Sverige utgjorde 11 % av det totala antalet anställda, 

och samma grupp representerade 13 % av tjänstemännen. (Skanska 2018b) 

 

Inom produktionsdelen av byggbranschen har det traditionellt sett varit mer frekvent med män 

på poster med resultatansvar jämfört med kvinnor. På linjepositioner inom produktionen på 

Skanska var endast 16 % av arbetsledarna, 6 % av produktionscheferna och 18 % av 

projektcheferna kvinnor under år 2017. (Skanska 2018b) 

 

Samma år hade totalt 19 % av alla medarbetare tagit ut ledighet för vård av barn på minst 

halvtid. Av det totala antalet män och kvinnor på Skanska tog 16 % respektive 30 % ut ledighet 

för vård av barn år 2017. År 2016 var siffran för uttag av vård av barn något högre. Även 

föräldraledighet utnyttjades i större utsträckning av kvinnorna än av männen år 2017, 13 % av 

kvinnorna respektive 5 % av männen (Skanska 2018b). I det här fallet syftar siffrorna till 

föräldraledighet på minst halvtid och minst 30 dagar. 
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4 LITTERATURSTUDIER 

Psykologen Abraham H Maslow visar med behovstrappan hur människans olika behov är 

sammankopplade till varandra (Levander & Sabelström Levander 2008). Maslow’s 

behovstrappa är indelad i 7 steg och startar med grundläggande primära behov så som mat, 

sömn och sexuella behov. Levander och Sabelström Levander (2008) menar att när behoven 

som symboliseras av ett trappsteg är uppfyllda, eller till viss del uppfyllda, går människan 

vidare till nästa behov på Maslow’s behovstrappa. De följande sekundära behoven innefattar 

trygghet, kärlek och gemenskap samt uppskattning. Det femte steget handlar om 

självbestämmande. Behoven inom det steget behöver alltså delvis uppfyllas för att det skall vara 

möjligt att nå de sista stegen om behov rörande meningsfullhet och självförverkligande.  

 

Med fokus på självbestämmande i Maslow’s behovstrappa är det fördelaktigt för människor att 

kunna ha kontroll över livet i så stor utsträckning som möjligt, beskriver Levander och 

Sabelström Levander (2008). De påtalar att det finns mycket som tyder på att människors 

välmående ökar med ett större inflytande över vardagens bestyr, det kan exempelvis gälla arbete 

såväl som fritidsaktiviteter.  

 

Enligt Levander och Sabelström Levander (2008) är det en stor fördel med ökade möjligheter 

till kontroll över sin arbetssituation samt att det kan bidra till både minskad stress och ökad 

förmåga att hantera svåra situationer. Det påtalas även att experiment och forskning visar att 

det utifrån stressfaktorer är viktigt att kunna ha egenkontroll samt att det leder till en ökad 

effektivitet. Möjligheten att påverka sin egen situation bidrar därför till förmågan att klara av 

mer avancerade uppgifter under kort tid men utan att stresshormonet kortisol ökar, vilket 

därmed betraktas som ”god stress”. Motsatsen, det vill säga stress som får kortisolet att öka, 

kan leda till försämrad hälsa beskriver Levander och Sabelström Levander.  

4.1 Flexibla arbetstider  

Flexibla arbetstider syftar till att förenkla balansen mellan arbetsliv och privatliv. Det finns 

olika sätt att arbeta med flexibla arbetstider på, men sammanfattningsvis kan det delas upp i tre 

huvuddelar: 

 

• När den anställde väljer att förlägga sina timmar över arbetsveckan, som till exempel 

förändringar i de ordinarie tiderna i form av flextid eller compressed work week.   

• Hur mycket den anställde vill arbeta, exempelvis deltid eller vara föräldraledig. 

• Var den anställde vill arbeta, exempelvis hemifrån. 
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4.2 Begreppsförklaringar 

Miller, Åkerstedt och Arbetarskyddsnämnden (1998) ger förklaringar på arbetstidsbegrepp 

utöver heltid. När begreppet flexibla arbetstider hädanefter används i rapporten syftar det till 

ett samlingsbegrepp där följande termer är innefattade: 

 

Flextid är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om en rutinmässig 

flexibilitet som skall gynna båda parter. Arbetstagaren får en viss frihet när det kommer till att 

bestämma sina arbetstider såsom start- och sluttid, medan arbetsgivaren sätter de yttre 

gränserna. På detta sätt kan arbetstagaren ändra sina arbetstider utefter vad som passar dennes 

liv för stunden. Fasta tider då närvaro på arbetsplatsen krävs är som regel en given del i avtalet. 

Utgångspunkten är att verksamhetens aktiviteter inte ska påverkas negativt av flextiden. 

 

Förskjuten arbetstid är när en grupp har en annan fast förläggning av arbetstiden än den övriga 

personalen.  

 

Compressed work week är en flexibel lösning då alla veckans arbetstimmar förläggs på de fyra 

första dagarna, vilket är en vanligt förekommande lösning för de medarbetare som arbetar på 

annat ort.  

 

Job sharing är en lösning då det finns intresse för deltidstjänster eller föräldraledighet som 

betyder att två personer delar på en heltidstjänst. Både alternativet att arbeta kortare dagar eller 

färre dagar i veckan är möjligt. 

 

Övertid är den tiden som överskrider 40 timmar i veckan. Övertid bör per definition även räknas 

som en flexibilitet när det kommer till arbetstider. 

 

Deltid innebär att en arbetsvecka är kortare än 40 timmar.  

 

Föräldraledighet kan ses som en typ av deltidstjänst då medarbetaren antingen går ner i tid 

under en viss period, eller helt är borta från tjänsten under en period. 

 

Distansarbete syftar ofta på ett geografiskt avstånd då den anställda inte har den fysiska närvaro 

som annars brukar vara karaktäristiskt på en arbetsplats, det kan till exempel betyda att delar av 

arbetstiden förläggs hemifrån. 

 

Arbetstidsförkortning innebär att heltid blir kortare än 40 timmar per vecka.  

4.3 Flexibla arbetstider i praktiken 

Duxbury och Higgins (2003) påtalar att ändamålet med flexibla arbetstider är att ge de anställda 

en större frihet när det kommer till att balansera arbetsliv och privatliv, vilket kan resultera i 

flera positiva effekter. De menar också att flexibla arbetstider är ett verktyg som påverkar 
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medarbetarna till högre engagemang och arbetsmoral samt leder till en ökad trivsel på jobbet. 

Detta dels för att de anställda utsätts för mindre stress kopplat till konflikter mellan arbete och 

privatliv, dels för att de får vara med och påverka sin egen arbetssituation. Verksamheten får 

då en bättre förmåga att attrahera, rekrytera och hålla kvar medarbetarna vilket i sin tur leder 

till en högre produktivitet och lönsamhet på arbetsplatsen. En ökad kreativitet och 

innovationsförmåga är, enligt Duxbury och Higgins (2003), andra fördelaktiga effekter som kan 

påträffas när flexibla arbetstider har använts i en verksamhet, kopplat till att medarbetarna tillåts 

att arbeta när de är som mest effektiva. Vid en flexibel förläggning av semester finns större 

chans för verksamheten att hålla öppet året om och medarbetaren får större tillgång till att 

förlägga semestern så som det bäst passar dem. Duxbury och Higgins (2003) menar att en 

flexibel förläggning av semester även öppnar upp för kulturella och religiösa skillnader. 

Flexibla arbetstider kan även reducera miljöpåverkan genom att fler arbetar hemifrån och det 

spenderas mindre tid i trafiken. 

 

Hög arbetsmoral kombinerat med flextid kan leda till att de anställda tenderar att ta med sig 

arbetet hem i större utsträckning än vid fasta arbetstider. På grund av att det finns starka normer 

kopplade till arbetstid kan det i sin tur leda till stress. I artikeln Arbetstid – en laddad fråga i 

Forte Magasin belyser Arbetstidsforskaren Ottoson det här problemet och han understryker 

vikten av att klargöra spelreglerna kring arbetstider (Bolter 2016). Han menar att det är centralt 

att som arbetsgivare ha en tydlighet i vad det finns för förväntningar på medarbetaren.  

 

Enligt Government of New Brunswick (2009) och Duxbury och Higgins (2003) behövs det, i 

verksamheter som kräver hög grad av samverkan, noggranna rutiner och tydlig planering för 

att överlämning av arbetsuppgifter skall gå smidigt. Från arbetsgivarens sida erfordras en 

tydlighet kring hur förmånen skall användas och det bakomliggande syftet. Detta för att 

minimera risken att medarbetarna känner ett missförtroende då olika roller har olika möjligheter 

att använda flexibiliteten. I en rapport angående kvinnor inom STEM4, beskriver Sing och 

Fouad (2011) en problematik då flexibla arrangemang i flera organisationer behandlas som en 

diskussionsfråga trots fastslagna policys. De påpekar att detta troligtvis är anledningen till att 

flexibla arbetstider har en så låg och ojämn utnyttjandegrad.  

 

Ahuja och Kumari (2015) påtalar i sin rapport att det inom byggproduktion förekommer en 

svårighet att kombinera arbete med familjeansvar. De påpekar att det inom byggbranschen ses 

negativt på flexibilitet som exempelvis avbrott i karriären, deltid och job sharing. Flexibilitet 

anses dels stereotypt kvinnligt och dels ogenomförbart i byggbranschen. Även Sing och Fouad 

(2011) granskar förhållandet mellan arbetsliv och privatliv hos kvinnliga ingenjörer. De 

fördjupar sig i frågor rörande stress och de olika rollerna som kvinnor har i samhället. Det 

framkommer i rapporten att flexibla lösningar som förenklar balans i livet minskar stress hos 

kvinnor, medan familjevänliga initiativ på arbetsplatsen i motsats till flexibla lösningar kan öka 

stressen. Det framkommer att de könstypiska rollerna i samhället kan förstärkas av flexibla 

arbetstider då flexibiliteten förenklar för mödrar att ta hand om barn och familj och att det kan 

leda till att good mother syndromet förstärks. Sing and Fouad studie visar att stress kopplat till 

                                                 
4 Samlingsbegrepp: Science, Technology, Engineering and Math  
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roller förstärks i miljöer där kvinnor behandlas på ett nedlåtande och ohövligt sätt av chefer och 

kollegor kopplat till hur de hanterar arbetsroll kontra familjeroll. 

 

Ett omdebatterat exempel på arbetstidsförkortning är 6 timmars arbetsdag. Enligt Gatu (2017) 

är Toyota ett känt exempel som har testat detta där ökad vinst, nöjdare kunder och fler jobb 

räknades till de positiva utfallen. Ett annat försök som beskrivs av Andersson (2017) med 

liknande förutsättningar på ett kommunalt äldreboende i Göteborg visade att medarbetarna blev 

mer effektiva, fick bättre hälsa och var nöjdare med arbetsförhållandena. Dock beslutades det 

att lösningen i det här fallet var för kostsam för att genomföras i framtiden.  

4.4 Mångfald ger förbättrad arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljöupplysningen (u.å.) kan utökad mångfald på arbetsplatsen bidra till både 

effektivisering samt leda till en ökning av kvaliteten i företaget. Skanska (2018c) och Ledarna 

(u.å.) påtalar att en större mångfald påverkar arbetsmiljön till det bättre, vilket i sin tur leder till 

att fler anställda stannar kvar på företaget under en längre tid.  

 

Enligt Skanska (2018c) ger en större mångfald bland de anställda ökad möjlighet till nya idéer 

och lösningar. Glans (2010) belyser att grupper av människor med olika erfarenheter och olika 

sätt att se saker gynnar både företaget och dess medarbetare. Ledarna (u.å.) intygar också att 

sådana heterogena grupper framkallar ökad kreativitet och nya sätt att tänka.  

 

Enligt Skanska (2018c) och Ledarna (u.å.) Påverkar mångfald också företagets image till det 

bättre och leder till att företaget får en mer pålitlig framtoning. Skanska (2018c) menar att 

mångfald även bidrar till en större anpassningsförmåga och underlättar hantering av de 

förändringar i omgivningen som har inverkan på företaget. De visar också vikten av att 

mångfald inom ett företag, med den positiva inverkan det har, ger ekonomisk vinning. Enligt 

Arbetsgivarverket (2009) är mångfald ett bra sätt att ta tillvara på olika människors kunskaper 

och av stor vikt för att klara ett långsiktigt personalbehov. I synnerhet med hänsyn till 

globalisering och den befolkningsutveckling som samhället och världen står inför.  

4.5 Mångfald och arbetstider hänger ihop  

Enligt Närings- och teknikutvecklingsverket (1999) finns det olika sätt att mäta jämställdheten 

i ett företag. Bland annat kan fördelningen över olika befattningar inom företaget ses över eller 

fördelningen mellan män och kvinnor vid nyanställningar. Även hur utbredningen av 

föräldraledighet för män och kvinnor i företaget ser ut kan vittna om hur långt företaget har 

kommit i sitt jämställdhetsarbete.  

 

Roth (2008) menar att jämnare uttag av föräldraledighet mellan kvinnor och män kan uppnås 

genom att finna lösningar som på lång sikt förändrar personalpolitiken och företagets 

organisation. Det beskrivs också att förändrade arbetstider kan bidra till ändrade attityder om 

föräldraledighet och andra familjerelaterade frågor. Roth (2008) menar att det angående 
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attityden till föräldraledighet inte skett någon större utveckling i samhället de senaste 

årtiondena.  Så länge det anses vara någonting som kvinnan ansvar för och som mannan kan se 

som en förmån så är det en fråga som företagen till fördel kan arbeta med för att främja balans 

mellan arbetsliv och familjeliv. 

 

Iseskog (2005) nämner att det finns olika faktorer på en arbetsplats som kan bidra till svårigheter 

med att kombinera arbete med vad det innebär att vara förälder. Oregelbundna arbetstider och 

tjänster där frånvaro blir problematisk ges som exempel på sådana faktorer. Eftersom kvinnor 

fortfarande i högre utsträckning än män tar ett större ansvar för hem och familj blir sådana 

arbetsplatser eller delar av en arbetsplats ofta mansdominerade. Enligt Iseskog (2005) kan 

arbetsplatser som främst företräds av det ena könet vara en effekt av svårigheten att kombinera 

arbete och familj.  Det beskrivs i kap 3 §5 i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att 

arbetsgivare skall arbeta för att möjliggöra för föräldrar att kombinera familjelivet med sitt 

arbete.  

 

Arbetsgivarverket (2009), som är en statlig arbetsgivarorganisation, påtalar att om det ges större 

utrymme i arbetstidsfrågan kan detta öka mångfalden i företaget. Flexibilitet i 

arbetstidssystemet eller möjlighet att på annat sätt kunna påverka sina egna arbetstider tas upp 

som ett exempel.  

 

Enligt Roth (2008) rekommenderas det att möten inom företaget enbart bör hållas mellan 

klockan 0900 på morgonen och 1600 på eftermiddagen. Tiderna kan ge utrymme för fler att 

kunna delta och därmed kunna erhålla, eller såväl bibehålla, en större mångfald inom företaget. 

Roth (2008) uppmanar också företag att erbjuda vissa förmåner till föräldrar med mindre barn, 

exempelvis möjligheten till att vara ledig en halv dag varje månad.  

 

I en strävan efter en mer mångfaldsfacetterad arbetsplats påtalas av Arbetsgivarverket (2009) 

vikten av att det finns möjlighet för arbetstagare att utöva sin religion. Som exempel ges också 

möjligheten till att, oberoende av religiös tillhörighet, kunna förlägga sin semester under en 

större del av året. Arbetsgivarverket (2009) bedömer också att möjligheten till att kunna byta 

ut kalenderns fasta helgdagar är alternativ som kan ge ökad mångfald i ett företag. 
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5 NUTIDSANALYS 

Enkätundersökningarna besvarades av sammanlagt 208 respondenter, varav 107 var tjänstemän 

på Skanska. De resterande 101 var studenter med byggteknisk inriktning från tre olika 

högskolor och universitet i sydvästra Sverige.  

 

De yrkesverksamma som svarade på enkäten tillhörde fyra olika regioner inom 

verksamhetsgrenen Väg och Anläggning. Bland respondenterna tillhörde 38 % Infrastruktur, 

35 % Stora Projekt, 16 % Väg och Anläggning och 11 % arbetade inom Grundläggning. Bland 

det totala antalet respondenter arbetade 46 % i produktionsnära tjänst och spenderade störst del 

av sin arbetstid ute på byggarbetsplatsen. Aningen fler, 53 %, tillbringade främst tid i 

kontorslokaler. Den största delen av de studenter som besvarade enkäten studerade på 

Högskolan i Borås och utgjorde 49 % av respondenterna. De studerande på Chalmers Tekniska 

Högskola uppgick till 27 % av studenterna och 25 % tillhörde Halmstad Högskola. Av det totala 

antalet yrkesverksamma respondenterna uppgav 44 % att de hade ansvar för barn under 18 år. 

Bland studenterna uppgick denna grupp till 12 %. 

 

Bland studenterna uppgav 46 % att de ville arbeta inom byggproduktion efter examen, lika 

många att de ville arbeta inom en annan del av byggbranschen.  De som önskade arbeta inom 

en annan bransch än bygg uppgick till 9 % av respondenterna. De flesta av studenterna kan 

tänka sig att arbeta inom det valda området under en längre tid, i minst 5 år. Vid en uppdelning 

av studenterna utefter om de helst vill arbeta inom byggproduktion, annan del av byggbranschen 

och annan bransch så vill 88 % inom alla kategorier arbeta inom det valda området i minst 5 år.  

En del svarade att de inte visste. Dock var det enbart studenter som främst vill arbeta inom 

byggproduktion som svarade att de inte vill arbeta en längre tid inom det valda området. Denna 

andel uppgick till 5 %.   

5.1 Nuvarande och framtida arbetskrafts åsikter om arbetstider 

Respondenterna på Skanska svarade på påståenden angående deras åsikter om sina nuvarande 

arbetstider. Nästan hälften av de tillfrågade svarade att det stämmer delvis att de är nöjda med 

sina arbetstider, se figur 5:1. Enbart 4 % svarade att det inte stämmer alls att de är nöjda med 

sina arbetstider. Gällande påståendet ”Jag tycker att mina arbetstider fungerar bra i 

kombination med mitt privatliv” svarade störst andel att påståendet stämmer helt. Ungefär en 

tredjedel ansåg att påståendet stämmer till viss del och 7 % att påståendet inte stämmer alls. 

Gällande ett påstående angående möjligheten att kunna påverka sina arbetstider svarade den 

största andelen respondenter att det stämmer till viss del. I jämförelse med de andra två 

påståendena var det angående möjligheten att påverka sina arbetstider som flest respondenter 

valde alternativet ”stämmer inte alls”.  
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Studenterna tog ställning till om arbetstidsfrågor var viktigt för dem, se figur 5:2. Störst andel 

respondenter, 47 %, ansåg att detta stämde delvis. Dock enbart med tre procentenheters skillnad 

i förhållande till de studenter som ansåg att det stämmer helt att arbetstider är viktigt för dem. 

Bara 1 % ansåg att påståendet inte stämmer alls. Gällande påståendet om det är viktigt att 

arbetstiderna fungerar bra i kombination med privatlivet svarade mer än hälften av studenterna 

att detta stämmer helt. Enbart 2 % av de tillfrågade studenterna ansåg att det inte alls stämmer 

att det är viktigt för dem att denna kombination fungerar bra.  

 

39%
42%

31%

45%

33%

37%

12%

18% 19%

4%
7%

13%

Jag är nöjd med mina arbetstider
(n=107)

Jag tycker att mina arbetstider
fungerar bra i kombination med

mitt privatliv (n=104)

Jag har stor möjlighet att påverka
mina arbetstider (n=105)

De yrkesverksammas åsikter om arbetstider

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer lite

Stämmer inte alls

Figur 5:2 – Diagrammen visar respons från de yrkesverksammas angående deras inställning till tre olika påståenden om deras 

nuvarande arbetstider. Många av respondenterna är relativt nöjda med sina arbetstider och ett flertal anser att kombinationen 

med privatlivet fungerar bra. 

44%

57%

47%

34%

9% 7%

1% 2%

Arbetstider är en viktig fråga för
mig (n=101)

Det är viktigt för mig att mina
arbetstider går att kombinera med

mitt privatliv (n=101)

Studenternas åsikter om arbetstidsfrågor

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer lite

Stämmer inte alls

Figur 5:1 – Diagrammen visar respons från studenter angående deras inställning till två påståenden om arbetstider. Mer än 

hälften av studenterna anser att möjligheten att kombinera arbete och privatliv är viktig. 
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Bland de studenter som skrev tilläggande kommentarer i slutet av enkätformuläret förekom 

viljor om möjligheter att arbeta hemifrån och om 6-timmararbetsdagar. Det framkom också att 

det är enklare att anpassa sig till vissa arbetstider vid ung ålder, men att situationer kan ändras 

senare. En student påpekade att det finns en stark koppling mellan barn och arbetstider samt att 

detta är någonting som påverkar vid planering av familj. En annan student påpekade att hen 

redan nu under sin studietid är förberedd på att byta bransch om det i framtiden finns behov av 

att arbeta mindre.  

 

Jag vet att jag har valt en bransch som är svårt att kunna 

reglera mina arbetstider. Och det har jag förberett mig för 

om jag i framtiden skulle vilja "jobba mindre". Så tänker 

jag att jag får byta bransch. 
 

5.1.1 Flexibilitet är populärt 

En klar majoritet bland de yrkesverksamma uppgav att de vill kunna tillämpa flextid. Denna 

andel uppgick till 80 %. Ett färre antal, 36 % ansåg att det stämmer helt att de har möjlighet att 

tillämpa flextid i dagsläget. Sammanlagt 49 % uppgav att det stämmer lite eller till viss del att 

de har möjligheten att flexa. Ett fåtal, 5 %, av de yrkesverksamma uppgav att de inte vill kunna 

tillämpa flextid. De som inte alls har möjlighet till att flexa uppgick till 15 % av de tillfrågade 

på Skanska.  

 

Ungefär hälften av studenterna, 51 %, svarade att det stämmer helt att de vill kunna tillämpa 

flextid och 38 % att det delvis stämmer att de vill kunna flexa. Resterande andel av studenterna 

uppgav att de håller med lite om att de vill ha möjlighet att tillämpa flextid medan ingen ansåg 

att de inte alls vill att flextid ska vara möjligt.  

 

Bland respondenterna på Skanska svarade mer än hälften, 58 %, att de vill kunna komma senare 

till arbetet eller gå tidigare för att kunna lämna eller hämta barn på exempelvis förskola. Bland 

studenterna uppgick andelen som svarade ja på samma fråga till 78 %. På frågan uppgav 24 % 

av de yrkesverksamma att de inte vill ha denna möjlighet och bara 9 % av studenterna gav 

samma svar. Resterande respondenter besvarade frågan med alternativet ”kanske”. 

 

De yrkesverksamma såväl som studenterna fick en fråga beträffande deras intresse att byta ut 

fasta ledigheter, exempelvis högtider, för att istället kunna vara ledig vid andra tillfällen, se 

figur 5:3. De tillfrågade på Skanska som svarade ”ja” på frågan uppgick till 22 %. Bland 

studenterna fanns det ett större intresse då 34 % ville ha möjlighet att byta ut fasta ledigheter. 

Inom båda kategorier var det en relativt stor andel som svarade att de inte vet. De 

yrkesverksamma som var negativa till att byta ut ledigheter uppgick till 40 % medan motsvarade 

andel bland studenterna utgjordes av 23 % av de tillfrågade.   
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Respondenterna svarade på hur de helst vill att deras arbetsvecka skall se ut. Heltid, måndag 

till fredag, var det mest populära alternativet bland både yrkesverksamma och studenter, se figur 

5:4. Fler studenter än yrkesverksamma angav detta alternativ som önskvärt, närmare bestämt 

52 % respektive 42 %. Många ville även arbeta längre dagar måndag till torsdag och vara ledig 

på fredagar. Bland de yrkesverksamma valde 23 % detta alternativ medan aningen fler 

studenter, 25 %, gjorde samma val.  

 

Totalt 16 % av de tillfrågade på Skanska ville arbeta deltid med en jämn fördelning över 

alternativen kortare veckor och kortare dagar. Färre studenter ville arbeta deltid. Bland 

studenterna uppgick andelen som ville arbeta deltid till hälften i jämförelse med de 

yrkesverksamma, se figur 5:4. 

 

Bland de yrkesverksamma som vill att arbetstiderna skall se ut på annat sätt än de givna 

alternativen har sju av nio angett att de är nöjda med arbetstiderna de har idag då de kan arbeta 

in fredagar. En av respondenterna anger samma sak men med skillnaden att vid arbete på annan 

ort är compressed work week att föredra. En sista respondent uppger önskemål kring flexibilitet: 

 

Jag skulle uppskatta en mer formell flextid. Nu kan jag 

”smita” ifrån ibland om jag tycker att jag jobbat mycket 

men det är alltid med lite dåligt samvete. 

 

De studenter som föredrog annat alternativ än de givna svaren, angående önskemål kring 

arbetstider, utgjorde 5 % av respondenterna. Bland dem var 6-timmars arbetsdag ett vanligt 

alternativ. Andra önskade olika former av flexibilitet så som möjlighet att variera arbetstider 

eller målstyrda arbetstider efter behov.  

22%

40%

39%

Yrkesverksamma (n=106)
Jag vill byta ut fasta ledigheter för att 

istället vara ledig vid andra tillfällen

Ja

Nej

Kanske

34%

23%

43%

Studenter (n=100)
Jag vill byta ut fasta ledigheter för att 

istället vara ledig vid andra tillfällen

Ja

Nej

Kanske

Figur 5:3 – Diagrammen visar skillnader mellan vad yrkesverksamma och studenter anser om byte av fasta ledigheter. Fler 

studenter än yrkesverksamma vill byta ut fasta ledigheter.  
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Fler yrkesverksamma än studenter ansåg att det saknar betydelse hur arbetsveckan ser ut. Bland 

de yrkesverksamma uppgick denna kategori till 9 %. Detta i jämförelse med de 6 % av 

studenterna som valde samma alternativ.  

 

När respondenterna svarade på frågan om vad främsta anledningen är till att de vill ha rörliga 

arbetstider, angav de flesta som ville ha det barn och familj som den viktigaste orsaken. Samma 

alternativ uppgavs av både yrkesverksamma och studenter då andelarna uppgick till 41 % 

respektive 36 %, se figur 5:5. Det näst vanligaste alternativet för båda grupperna var 

fritidsintressen, vilket 32 % av de yrkesverksamma och 26 % av studenterna uppgav som den 

främsta anledningen till önskemål om rörliga arbetstider.  

 

Av respondenterna från Skanska uppgav 11 % annat skäl än de givna svarsalternativen som den 

främsta anledningen till rörliga arbetstider. De yrkesverksamma som valde att ge ett eget 

alternativ uppgav bland annat kombinationer av flera svarsalternativ, olika privata åtaganden 

samt att det inte passar dem att börja så tidigt som kl. 0630. Några angav också frihet som främsta 

orsak till en ökad flexibilitet.  

 

Jag tror det är nödvändigt för en modern arbetsgivare att 

kunna möta de olika behoven i de olika stadierna i livet 

 

8% 8%

42%

23%

2%

8% 9%

5%
3%

52%

25%

4% 5% 6%

Deltid kortare
veckor

Deltid - kortare
dagar

Heltid - Måndag
till fredag

Heltid - Längre
arbetsdagar
måndag till

torsdag, ledig
fredagar.

Heltid - kortare
dagar varannan

vecka, längre
dagar varannan

vecka.

Annat Saknar betydelse

Hur hade du helst velat att din arbetsvecka såg ut?

Yrkesverksamma (n=97) Studenter (n=107)

Figur 5:4 - Diagrammet visar hur de yrkesverksamma jämfört med studenter vill att deras arbetsvecka ser ut. De flesta inom 

båda grupperna vill helst arbeta heltid, måndag till fredag. 
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Bland stundenterna uppgav 24 % ”annat” framför de svarsalternativ som presenterades gällande 

främsta anledningen till rörliga arbetstider. Under svarsalternativet ”annat” har två tredjedelar 

av studenterna angett en kombination av andra alternativ. De resterande studenterna vill kunna 

resa året om, arbeta när inspiration infinner sig och kunna arbeta under den tid de är som mest 

effektiva. Vissa studenter svarar att de inte vet, utan att det beror på hur framtiden ser ut. 

Möjlighet till att kunna arbeta mer uppgavs också som anledning till flexibla arbetstider, såväl 

som hund i kombination med andra svarsalternativ. Av respondenterna från Skanska uppgav 9 

% att de inte vill ha rörliga arbetstider. Samma alternativ valdes av 11 % av de studenter som 

svarade på enkäten.  

5.1.2 Åsiktsskillnader beroende på roller  

När de anställda från Skanska tog ställning till hur nöjda de var med sina arbetstider syntes en 

skillnad beroende på vart respondenterna spenderade den största delen av sin arbetstid, se figur 

5:6. Bland de som främst arbetade i kontorslokaler svarade nästan hälften att det stämmer helt 

att de är nöjda med sina arbetstider. Detta kan jämföras med de som arbetar mer 

produktionsnära, ute på byggarbetsplatsen, där enbart 27 % gav samma svar. Bland de som 

arbetar produktionsnära angav nära hälften, 47 %, att det delvis stämmer att de är nöjda med 

sina arbetstider. Bland de som arbetar ute på byggarbetsplatsen uppgav 8 % att det inte alls 

stämmer att de är nöjda med arbetstiderna. Ingen av de som främst arbetar i kontorslokaler gav 

samma svar angående sina arbetstider.  

9%

41%

1%

7%

32%

11%11%

36%

1% 2%

26%
24%

Jag vill inte ha
rörliga arbetstider

Barn och familj Äldre eller sjuk
närstående

Avstånd till
arbetsplats

Fritidsintressen Annat

Om du vill ha rörliga arbetstider, vad är då  främsta anledningen till det?

Yrkesverksamma (n=106) Studenter (n=100)

Figur 5:5 - Diagrammet visar en jämförelse över vilka anledningar yrkesverksamma och studenter vill ha rörliga arbetstider.
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När de tillfrågade svarade på påståendet ”Jag tycker att mina arbetstider fungerar bra i 

kombination med mitt privatliv”, var det främst de som arbetade i kontorslokaler som instämde 

med påståendet. Mer än hälften, 53 %, av de som uppgett att de främst arbetar på kontor ansåg 

att påståendet stämmer helt. Bland de som arbetar mer produktionsnära uppgick motsvarande 

andel till 29 %. Desto fler av de som arbetar produktionsnära, 35 %, ansåg att det stämmer till 

viss del att deras arbetstider fungerar bra ihop med privatlivet. Bland de som främst arbetar på 

kontor uppgick motsvarande andel till 31 %. Respondenterna som uppgav att det inte alls 

stämmer att kombinationen arbetstider och privatliv fungerar bra uppgick bland de som främst 

arbetar på kontor till 4 % och bland de som arbetar produktionsnära till 10 %. Resterande andel 

av de tillfrågade ansåg att påståendet stämmer lite eller till viss del.  
  

Gällande möjligheten att påverka sina arbetstider var skillnaden stor mellan de som uppgav att 

de främst arbetar på kontor i jämförelse med de som främst arbetar produktionsnära. De flesta 

av de som främst arbetar på kontor instämde till påståendet ”Jag har stor möjlighet att påverka 

mina arbetstider” då 46 % angav att det stämmer helt. Enbart 11 % av de som arbetade 

produktionsnära gav samma svar, vilket också utgjorde den minsta andelen av de som arbetar 

produktionsnära. Bland de som arbetar produktionsnära ansåg den största delen, 45 %, att det 

stämmer till viss del att de kan påverka sina arbetstider. Samma svarsalternativ valdes av 32 % 

av de som främst arbetar i kontorslokaler. Enbart 5 % av de som till störst del arbetar i 

kontorslokaler tyckte att det inte alls stämmer att de har stor möjlighet att påverka sina 

arbetstider. I jämförelse uppgav 23 % av de med en produktionsnära tjänst samma svar, vilket 

är en större andel än de som svarat att påståendet stämmer helt eller lite. 
 

27%

47%

18%

8%

49%

44%

7%

0%

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer lite Stämmer inte alls

Jag är nöjd med mina arbetstider

Arbetar främst
produktionsnära/ute på
byggarbetsplatsen (n=49)

Arbetar främst i kontorslokaler
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Figur 5:6 - Diagrammet visar hur de yrkesverksamma tog ställning till påståendet "Jag är nöjd med mina arbetstider". De 

som främst arbetar på kontor är i större utsträckning nöjda med sina arbetstider i jämförelse med de som främst arbetar 

produktionsnära. 
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Som störst skillnad mellan de som arbetade på kontor jämfört med produktionsnära gällde 

möjligheten att tillämpa flextid, se figur 5:7. Mer än hälften av de som till störst del spenderar 

sin arbetstid på kontor angav att de kan tillämpa flextid. I jämförelse med de som arbetar 

produktionsnära föreligger en skillnad på 42 procentenheter. Den största delen, 35 %, av de 

som spenderar större delen av sin arbetstid ute på byggarbetsplatsen uppgav att påståendet om 

att de kan tillämpa flextid stämmer till viss del och 29 % att det stämmer lite. Procentuellt var 

det färre av de som arbetar på kontor som menade att påståendet stämmer till viss del eller lite 

då dessa svar gavs av 35 % respektive 29 %. De som menar att det inte alls stämmer att de har 

möjlighet att tillämpa flextid utgjorde 23 % av de som arbetar produktionsnära, vilket är en 

större andel än de som uppgav att påståendet stämmer helt. Det kan jämföras med de 9 % av de 

som främst arbetar i kontorslokaler som ansåg att det inte alls stämmer att de har möjlighet att 

tillämpa flextid.  

 

 

Bland de studenterna som svarade på enkäten fanns en del skillnader i åsikterna kring 

arbetstider vid en uppdelning efter vilken form av framtida arbetsplats de önskar arbeta på. 

Studenterna delades in efter valet av framtida arbetsplats inom byggproduktion, annan del av 

byggbranschen samt annan bransch. De studenter som önskar arbeta i en annan del av 

byggbranschen eller i en annan bransch ansåg i större utsträckning att det stämmer helt att 

arbetstider är en viktig fråga., se figur 5:8. Hälften av de som vill arbeta i en annan bransch än 

byggbranschen ansåg att det stämmer helt att arbetstider är en viktig fråga och hälften att frågan 

delvis är viktig. Bland de som vill arbeta i annan del av byggbranschen ansåg den största 

andelen som uppgick till nästan hälften att det stämmer helt att arbetstider är en viktig fråga.  

Av studenterna som vill arbeta inom byggproduktion var det, i jämförelse med de andra två 

kategorierna, bara 35 % som ansåg att det stämmer helt att arbetstider är en viktig fråga. 

Majoriteten av de som främst vill arbeta inom byggproduktion, 58 %, ansåg att arbetstider till 
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Figur 5:7 - Respondenterna på Skanska tog ställning till ett påstående angående deras möjligheter att tillämpa flextid. 

Diagrammet visar att det finns en stor skillnad med hänsyn till flexibla möjligheter beroende på typ av arbetsplats. 
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viss del är viktigt. Ingen av studenterna som angett inom vilket område de vill arbeta efter 

avslutade studier ansåg att påståendet ”Arbetstider är en viktig fråga för mig” inte stämmer 

alls.  

 

 

 

Studenterna tog ställning till om det är viktigt att arbetstider går att kombinera med privatlivet 

och de största andelarna av de som vill arbeta inom byggproduktion eller annan del av 

byggbranschen svarade att påståendet stämmer helt. Båda uppgick till 61 %. Jämförelsevis var 

det enbart 38 % av de som vill arbeta i en annan bransch än bygg som instämde. Bland dem 

angav majoriteten, 63 %, istället svaret ”stämmer till viss del”. Bland de som vill arbeta i 

byggproduktionen och de som vill arbeta i en annan del av byggbranschen ansåg 35 % 

respektive 28 % att påståendet stämmer till viss del. Enbart 2 % av de som vill arbeta i en annan 

del av branschen än produktion ansåg att det inte stämmer alls att det är viktigt att arbetstiderna 

fungerar i kombination med privatlivet. Ingen i de andra två kategorierna var av denna åsikt. 

Även bland de som svarade att det stämmer lite att kombinationen är lite viktig var de som vill 

arbeta i en annan del av byggbranschen främst representerade och uppgick till 9 %. Samma svar 

gavs av 5 % av som önskar arbeta inom byggproduktion. Ingen av de som önskar arbeta i en 

annan bransch än byggbranschen svarade att påståendet ”Det är viktigt för mig att mina 

arbetstider går att kombinera med mitt privatliv” stämmer lite eller inte alls.   

 

Bland de studenter som vill arbeta i en annan bransch än bygg vill en klar majoritet på 75 % ha 

möjlighet till flextid, resterande vill detta till viss del, se figur 5:9. Även bland de som vill arbeta 

i en annan del av byggbranschen vill störst del kunna tillämpa flextid, då denna andel utgör 63 

% av gruppen. Svaren hos studenterna som vill arbeta inom byggproduktion bryter trenden då 

mer än hälften enbart till viss del håller med om att de vill kunna tillämpa flextid. En tredjedel 
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Figur 5:8 - Diagrammet visar en jämförelse om åsikter angående om arbetstider är en viktig fråga. Detta beroende var 

studenterna önskar arbeta efter examinering. Ingen av studenterna anser att påståendet ”stämmer inte alls”.  
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av samma grupp svarar att det stämmer helt att de vill ha denna möjlighet. Ingen i någon av 

grupperna svarade att de inte alls håller med om att de vill kunna tillämpa flextid. 

 

5.2 Vad anser de anställda om det nuvarande arbetstidssystemet? 

Båda projektcheferna påtalar att det nuvarande arbetstidssystemet innebär frihet under ansvar 

och att då det finns behov för arbetstidsjusteringar tas detta upp med en nära chef. 

Projektcheferna anser att det nuvarande systemet fungerar väl.  

 

Projektchef A (PrC A) säger att det, beroende på anledning, kan vara svårt att få förståelse för 

att anställda vill tillämpa flextid. Projektchef B (PrC B) menar att hela gruppen bör komma 

överens om gemensamma tider och om inte det går används de ordinarie arbetstiderna. Både 

PrC A och PrC B säger att det är svårast att ändra tiderna för yrkesarbetare, maskinister tas 

specifikt upp som exempel av de båda projektcheferna. 

 

Enkäterna visade att en stor del av respondenterna från Skanska vet hur de skall gå tillväga när 

det uppstår behov av att ändra arbetstider medan andra inte alls vet hur de skall gå tillväga. 

Störst del av respondenterna, 43 %, svarade att det stämmer helt att de känner till hur de skall 

gå till väga för att göra en sådan ändring. Sammanlagt uppgav 44 % att det stämmer lite eller 

till viss del att de har vetskap om hur en sådan justering görs. De som inte vet hur de ska gå 

tillväga vid justeringen av arbetstider uppgick till 14 % av de yrkesverksamma.  

 

Det framkom skillnader mellan de som främst arbetade på kontor jämfört med ute på 

byggarbetsplatsen. Mer än hälften, 58 %, av de som främst arbetar i kontorslokaler ansåg att 

det stämmer helt att de vet hur de går tillväga för att justera arbetstiderna, se figur 5:10. Enbart 
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Figur 5:9 - Studenternas svar på påstående om möjligheter att flexa, fördelat över hur var de önskar arbeta efter examinering. 

Den minsta andelen av de som anser att påståendet stämmer helt ämnar arbeta i byggproduktion. Ingen student ansåg att 

påståendet inte alls stämmer. 
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en fjärdedel av de som arbetar produktionsnära har uppgett samma svar. De flesta av de som 

arbetar produktionsnära, 35 %, tyckte att det stämmer lite att de har vetskap om hur detta görs. 

Motsvarande åsikt erhölls av 7 % av de som arbetar i kontorslokaler. Bland de som tyckte att 

det inte alls visste hur de går tillväga för att förändra sina arbetstider var relativt jämt fördelat 

över de två kategorierna.   

 

Totalt var 29 % av de yrkesverksamma helt nöjda med hur företaget hanterar justering av 

arbetstider. En tredjedel var delvis nöjda och 27 % var lite nöjda med hanteringen. De som 

ansåg att de inte alls är nöjda med hur företaget hanterar justering av arbetstider uppgick till 11 

% av respondenterna. Bland de som arbetar på kontor är störst del, 45 % väldigt nöjda med hur 

Skanska hanterar justering av arbetstider, se figur 5:10. Dock är det enbart 8 % av de som 

arbetar produktionsnära som är helt nöjda med denna hantering. Den största andelen, 42 %, av 

de som arbetar produktionsnära menar att de håller delvis med om att de är nöjda med hur 

Skanska hanterar arbetstidsjusteringar medan 31 % håller med lite. Enbart 5 % av de som 

arbetar i kontorslokaler menade att de inte alls stämmer att de är nöjda med hur Skanska 

hanterar arbetstidsjustering, samma svar gavs av nästan en femtedel, 19 %, av de som arbetar 

produktionsnära. 

 

   

5.2.1 Flexibilitet på företaget idag  

Båda projektcheferna ser fördelar med flexibla arbetstider. PrC B säger att om det går att 

underlätta livspusslet med familj, karriär och fritidsintressen, så kommer de anställda att må 

bättre.  Stimulerade människor som mår bra i längre perioder presterar bättre på jobbet, vilket 

också är gynnsamt för företaget, menar PrC B. Även PrC A understryker vikten av ett 
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Figur 5:10 - De yrkesverksamma tog ställning till två påståenden angående justering av arbetstider. Diagrammen visar 

fördelningen av svaren beroende på typ av arbetsplats. De som främst arbetar på kontor är i större utsträckning medvetna om 

hur de skall gå tillväga för att justera sina arbetstider och är till stor del nöjda med hanteringen.  
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fungerande privatliv och förklarar att om personen i fråga inte mår bra hemma så fungerar det 

troligtvis inte på jobbet heller, och vice versa. PrC A säger att människor arbetar bättre om 

de får vara medbestämmande och därigenom kan anpassa arbetsförhållandena till sina egna liv. 

PrC A säger att om det inte finns möjlighet att ge medarbetarna sådana förutsättningar, finns 

risken att personen i fråga utvecklar stress. PrC B tror att flexibla arbetstider blir attraktivt för 

fler och fler och att det kan vara en väsentlig fråga om människor ska vilja arbeta och även 

stanna kvar i företaget. PrC B tror att den här frågan är viktig för framtiden.  

 

De båda Projektcheferna berättar om liknande situationer angående vad det finns för flexibilitet 

på respektive projekt. Både PrC A och PrC B berättar att det på deras projekt finns en viss 

flexibilitet i nuläget. Fredagar är ett sådant exempel då många brukar sluta tidigare, runt kl. 

1300, medan andra arbetar kvar till dagens slut. Båda berättar att olika yrkesgrupper kan ha olika 

arbetstider, ett exempel är att de som arbetar inom regionen Grundläggning eller utstationerade 

underentreprenörer ofta arbetar längre dagar måndag till torsdag och är ledig på fredagar. 

Emellanåt förekommer det skiftarbete. Även enkätsvaren visade att många av de 

yrkesverksamma slutar tidigare eller är lediga på fredagar och i vissa fall på andra sätt har 

skiftande arbetstider under en vanlig arbetsvecka. 

 

Vissa av tjänstemännen med mer administrativa arbetsuppgifter börjar ibland arbetsdagen 

senare och slutar senare. Detta har i vissa fall kunnat underlätta för produktionen nämner PrC 

A eftersom det kan vara fördelaktigt att ha arbetsledning på plats fler timmar, detta ifall något 

skulle hända eller då produktionen behöver hållas igång efter ordinarie arbetstid. PrC A säger 

utifrån ett produktionsperspektiv att ”Ju mer tid på dygnet det är folk på arbetsplatsen, desto 

bättre är det”. 

 

För de som har arbetsuppgifter inom ekonomi, KMA5 eller har en roll som projektchef finns 

det möjlighet att ha flexibla arbetstider. PrC A berättar om att det finns tjänstemän som i 

dagsläget förlägger delar av arbetstiden från tåg och ibland hela arbetsdagar hemma. PrC A 

säger att det även finns möjlighet att ha flexibla arbetstider inom produktionen då det finns ett 

kritiskt behov. PrC A berättar med ett exempel om en yrkesarbetare på arbetsplatsen som av 

personliga skäl under en tid inte kunnat vara på arbetsplatsen kl. 0630 och som dessutom behövt 

arbeta längre dagar varannan vecka och kortare dagar varannan vecka. Det inte är tillåtet att 

vara ensam på arbetsplatsen, men det fanns vid detta tillfälle några som arbetade skift så 

situationen gick därför att lösa, förklarade PrC A vidare. Ingen av de båda projektcheferna anser 

att det är mycket övertid på deras projekt, men att det förekommer beordrad övertid i vad de 

beskriver som normalstor omfattning. 

 

En del av de yrkesverksamma beskriver i enkätformuläret att de redan kan tillämpa flextid, 

deltid eller att det finns möjlighet till förskjuten arbetstid, både gällande kontorsbaserade och 

mer produktionsnära tjänster. Det framkommer att det på större arbetsplatser fungerar med både 

deltid och förskjuten arbetstid så länge det finns bra kommunikation. Det påpekas också att det 

kan gå att tillämpa flextid om det verkligen behövs men att det ändå blir långa veckor som 

                                                 
5 Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete. 
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uppgår i mer än 40 arbetstimmar. Det fanns också de som hade möjlighet att arbeta hemifrån 

men som menar att det kan kännas skuldbelagd och att de trots att det ibland är svårt att få 

arbetsro i ett öppet kontorslandskap därför inte gör det.  

 

De flesta av de som svarade på frågorna var positiva till flexibla arbetstider. Några påpekar att 

det är viktigt att kunna påverka sina arbetstider när det finns behov under olika delar av livet. 

Sömnproblem kommer upp som ett exempel på en problematik som gör att det kan finnas behov 

av att ha möjlighet att påverka sina arbetstider, eftersom det kan bli värre med de tidiga 

arbetstider som förekommer inom byggproduktion, beskriver en av respondenterna. Ett annat 

exempel som ges av respondenterna är avstånd till arbetsplatser. Det påpekas även att lediga 

fredagar är uppskattat. Somliga menar att flexibla arbetstider i byggproduktion är viktigt för 

företaget, samt att det är någonting som Skanska måste anpassa sig till. Det fanns även tankar 

om att när det inte finns möjligheter till mer flexibla arbetstider kan det leda till att vissa 

funderar på att gå över till ett annat företag.   

5.3 Könsfördelning 

Den vanligaste anledningen till varför både de yrkesverksamma kvinnorna och männen vill ha 
flexibla arbetstider är barn och familj, se figur 5:11. Däremot skiljer det endast 1 procentenhet 
mellan männens vanligaste och näst vanligaste anledning fritidsaktiviteter. Den näst vanligaste 
anledningen för kvinnorna är likaså fritidsaktiviteter men skillnaden är betydligt större, 28 
procentenheter. Av männen anger 10 % jämfört med 4 % av kvinnorna att de inte vill ha rörliga 
arbetstider.  

Även bland studenterna anser de flesta att barn och familj är den främsta anledningen till varför 

de vill ha flexibla arbetstider oavsett kön, 45 % av kvinnorna respektive 32 % av männen, se 

figur 5:11. Av de manliga studenterna vill 14 % inte ha flexibla arbetstider jämfört med 3 % av 

de kvinnliga studenterna.  
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Figur 5:11 - Diagrammet beskriver anledningar till önskemål om rörliga arbetstider bland studenter jämfört med 

yrkesverksamma, båda uppdelade efter könstillhörigt. Den främsta skillnaden för alla var barn och familj. Fler kvinnor än män 

angav denna anledning och för männen kom det näst vanligaste alternativet ”fritidsintressen” tätt efter. 
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De flesta av respondenterna från Skanska vill arbeta heltid från måndag till fredag oavsett kön. 

Den största könsmässiga skillnaden är kopplad till compressed work week, där 28 % av männen 

önskar arbeta på detta sätt jämfört med endast 8 % av kvinnorna. Det framgår även att det är 

stora skillnader på intresset för deltid där 32 % av kvinnorna jämfört med 10 % av männen 

föredrar det arbetssättet. Det är 16 procentenheters skillnad mellan männen och kvinnornas 

intresse för deltidstjänst med kortare dagar, se figur 5:12. 
  

När samma fråga ställs till de som har barn upp till 18 år vill hälften av kvinnorna arbeta deltid 

i jämförelse med endast 3 % av männen. Ingen av kvinnorna vill ha compressed work week, 

däremot vill nästan en femtedel av männen det, 19 %. Av männen är det 8 % som anser att hur 

arbetstiderna är förlagda saknar betydelse. Alla kvinnor som arbetar i produktionen och har 

barn menar att det har betydelse.  

 

Bland studenterna är heltid, måndag till fredag, och compressed work week beskrivningar över 

hur de flesta vill att deras arbetsvecka ska se ut i framtiden. Till skillnad mot de 

yrkesverksamma är deltid inte lika eftertraktat bland kvinnorna där endast 7 % föredrar den 

typen av tjänst. Av männen vill 9 % helst arbeta deltid vilket speglar de yrkesverksamma 

männens svar.  

 

I sin helhet så svarar studenterna betydligt mer lika utifrån könstillhörighet jämfört med den 

yrkesverksamma gruppen. Den största skillnaden mellan könen bland studenterna är att 9 % av 

männen anser att hur arbetstider är förlagda inte har betydelse, medan inga kvinnor håller med. 

Denna bild stämmer väl överens med de yrkesverksammas svar från de som har barn.  
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Figur 5:12 - Diagrammet beskriver hur studenter jämfört med yrkesverksamma vill att deras arbetsvecka skall se ut, båda 

uppdelade efter könstillhörigt. De flesta vill arbeta heltid, måndag till fredag. Det näst vanligaste alternativet för studenter 

och yrkesverksamma män är compressed work week. En jämförelsevis stor andel yrkesverksamma kvinnor vill arbeta deltid. 
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5.3.1 Intresset för flextid är lägre hos män 

Bland de yrkesverksamma kvinnorna är det 92 % som vill kunna tillämpa flextid, likaså 76 % 

av männen. Bland männen vill 18 % kanske ha flextid och detsamma gäller 8 % av kvinnorna. 

De som inte vill kunna tillämpa flextid är uteslutande män och representerar de återstående 6 

% av gruppen. 

 

När studenterna fick frågan om de vill kunna utnyttja flextid i framtiden svarade 87 % av 

kvinnorna samt 89 % av männen att det stämmer helt alternativt till viss del. Ingen av 

respondenterna angav att de inte alls skulle vilja kunna utnyttja flextid utan de resterande 

svarade att det stämmer lite. Skillnaden mellan könen skiljer mindre än 2 procentenheter på alla 

svarsalternativ. 

 

Beträffande önskemålet att kunna hämta och lämna barn på till exempel förskola skiljer det24 

procentenheter mellan de kvinnliga och de manliga yrkesarbetarna, kvinnorna svarar till 76 % 

att de vill kunna göra det samt 52 % av männen. Av männen är det 28 % som inte vill kunna 

hämta eller lämna barn jämfört med 12 % av kvinnorna. Resterande har svarat kanske på frågan.  

 

Studenterna fick svara på samma fråga. Skillnaden mellan studenterna och de yrkesverksamma 

är märkbar. Av de studerande männen svarar 78 % att de vill kunna hämta och lämna barn, 

medan 73 % av kvinnorna svarar detsamma. Det är även färre män som inte vill kunna hämta 

barn än kvinnor, 7 % jämfört med 10 %. 

5.3.2 Produktion och könsfördelning  

Av männen har 51 % en produktionsnära tjänst medan 49 % spenderar mest tid i kontorslokaler. 

Vid samma uppdelning av kvinnorna har 28 % en produktionsnära tjänst medan 72 % främst är 

i kontorslokaler, se figur 5:13. Av de 49 respondenterna som idag arbetar produktionsnära är 

18 % kvinnor, 80 % män samt 2 % vill ej uppge könstillhörighet. Av dem som är 

yrkesverksamma inom produktion och har barn, vilket är 21 personer, är 9 % kvinnor, 86 % 

män och 5 % vill ej uppge könstillhörighet.  
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Figur 5:13 - Diagrammen visar var yrkesverksamma män och kvinnor främst arbetar. Bland männen är fördelningen över 

kontor och mer produktionsnära jämn. Bland kvinnor är det jämförelsevis få som arbetar mer produktionsnära. 



FLEXIBILITET FÖR ÖKAD MÅNGFALD OCH ATTRAKTIVITET  

- EN STUDIE OM ARBETSTIDER I BYGGPRODUKTION - 29 - 

Vid frågan om vilket område studenterna vill arbeta inom som nyutexaminerade svarade 52 % 

av männen produktionsnära, 39 % i annan del av byggbranschen och 9 % i en annan bransch. 

När kvinnorna svarade på samma fråga framgick det att 32 % ville arbeta produktionsnära, 61 

% i en annan del av byggbranschen och 7 % i en annan bransch. Av de 43 studenter som vill ha 

en produktionsnära tjänst i framtiden är 21 % kvinnor och 79 % män. 

5.4 Åldersfördelning 

Av de 107 yrkesverksamma som valt att medverka i enkätundersökningen på Skanska har 86 

valt att ange födelseår. De som är födda på 90-talet representerar 10 %, de födda på 80-talet 29 

%, 70-talet 28 %, 60-talet 26 % samt 50-talet 7 % av respondenterna.  

 

Figur 5:14 visar hur spridningen ser ut beroende på om respondenterna arbetar ute på 

byggarbetsplatsen alternativt i kontorslokaler. Procentuellt är det flest 70-talister som har en 

roll där de spenderar mest tid i kontorslokaler. Av 70-talisterna har 83 % barn under 18 år och 

är därmed den största gruppen med barn. Den näst största gruppen är 80-talisterna där 44 % 

anger att de har barn under 18 år. Ingen av 90-talisterna har barn i dagsläget, det är även den 

gruppen som procentuellt är störst inom produktionen. Bland 60- och 50-talisterna har 38 % 

respektive 17 % barn under 18 år.  
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Figur 5:14 - Diagrammen visar åldersfördelning över variant av arbetsplats. Även åldersfördelning över de personer som 

angett att de har ansvar för barn under 18 år. Resultatet visar att anställda som är födda på 70-talet är de som i störst 

utsträckning har ansvar för barn under 18 år. Samtidigt arbetar denna åldersgrupp främst på kontor.  



 FLEXIBILITET FÖR ÖKAD MÅNGFALD OCH ATTRAKTIVITET 

- EN STUDIE OM ARBETSTIDER I BYGGPRODUKTION - 30 - 

När de yrkesverksamma blev tillfrågade om i vilken grad de anser att påståendet ”jag är nöjd 

med mina arbetstider” stämmer var det endast 70- och 80-talister som ansåg att påståendet inte 

stämmer alls. 90-talister och 80-talister är de grupper som i störst utsträckning är minst nöjda 

med sina arbetstider. Minsta spridning i svaren hade 50-talisterna som är nöjda eller delvis 

nöjda med sina arbetstider, se figur 5:15. 
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Figur 5:15 - Diagrammet visar de yrkesverksammas inställning till påståendet om nöjdhet kring arbetstiderna, med hänsyn 

till ålder. Den yngre generationen är minst nöjda med sina arbetstider. 
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Åldersrelaterade skillnader framgår ännu tydligare när de yrkesverksamma blev tillfrågade ifall 

de anser att deras arbetstider fungerar bra i kombination med deras privatliv. En av fyra av 90-

talisterna menar att det inte stämmer alls alternativt lite medan 67 % av 50-talisterna och 62 % 

av 60-talisterna svarar att det stämmer helt, se figur 5:16. 
 

En del av de yrkesverksamma som i dagsläget främst arbetar i kontorslokaler har tidigare bytt 

från en produktionsnära tjänst. De som bytt och som var födda under 60- och 70-talet gjorde 

det på grund av att de blivit befordrade, för att få variation eller för att de har behövts på den 

nya tjänsten. De yngre beskriver att de gjort ett liknande byte för att slippa stressen samt helt 

eller till viss del för att få andra arbetstider och mer flexibilitet. Arbetstiderna inom produktion 

beskrivs av dessa respondenter som låsta, att det inte finns möjlighet att arbeta hemifrån, gå 

tidigare på eftermiddagarna eller komma senare på morgonen för att hinna med läkarbesök eller 

dylikt. En av respondenterna påpekade att hen bytt till en produktionsnära tjänst för att kunna 

sluta tidigare och därmed underlätta hämtning av barn på eftermiddagen. 

 

Av de studenter som medverkade i enkätundersökningen har 100 av 101 angett födelseår. 

Samtliga studenter är födda på 80- eller 90-talet.  

 

Av studenterna har 50 % av 80-talisterna, som motsvarar 16 % av det totala antalet studenter, 

barn under 18 år. Endast 5 % av 90-talistera har barn. Alla 80-talister vill arbeta inom 

byggbranschen medan 10 % av 90-talisterna vill mot en annan bransch. Av 80-talisterna vill 38 

% arbeta inom byggproduktion jämfört med 47 % av 90-talisterna. 
 

Totalt 44 % av de yrkesverksamma och 72 % av de studerande 90-talisterna vill kunna komma 

in senare alternativt gå tidigare för att hämta eller lämna barn på förskola eller dylikt. När 

samma fråga ställs till 80-talisterna svarar 100 % av de studerande respektive 84 % av de 
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Figur 5:16 - De yrkesverksamma respondenternas svar på påståendet med hänsyn till ålder. De flesta födda 1950-1969 tycker 

att deras arbetstider fungerar bra ihop med deras privatliv. I synnerhet 90-talisterna anser att kombinationen fungerar mindre 

bra. 
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yrkesverksamma att de vill kunna det. Här svarade 63 % respektive 41 % av 70- och 60-

talisterna ja på frågan medan 67 % av 50-talisterna svarade nej och de resterande 33 % av 

samma grupp svarade kanske.  

 

Alla de yrkesverksamma som inte vill kunna tillämpa flextid är födda mellan 50 och 70-talet. 

Samtliga 90-talister och runt 80 % av 80-, 70- och 60-talisterna vill kunna tillämpa flextid. 

Detsamma vill 67 % av 50-talisterna. 

 

När studenterna fick ta ställning till påståendet ”Jag vill kunna tillämpa flextid på mitt arbete” 

svarade 88 %, oavsett ålder, att påståendet stämmer helt alternativt till viss del.  Ingen svarade 

att det inte stämmer alls utan de resterande 12 % i respektive åldersgrupp svarade att påståendet 

stämmer lite. 

5.5 Hinder 

Av de som fick frågan angående vilket det största hindret för att införa flexibla arbetstider på 

Skanska idag är, svarade 89 av 107 personer via en öppen fråga på enkäten riktad till Skanska. 

De två projektcheferna svarade även på samma fråga vid separata intervjuer. 

 

Drygt hälften av respondenterna tycker att de största hindren för att införa flexibla arbetstider 

på Skanska idag är kopplat till produktionen. De flesta anser att produktionen blir lidande om 

inte alla är på plats samtidigt eftersom alla behövs för att arbetet ska bli utfört. Många uttrycker 

att fysisk närvaro krävs för att kommunikation ska fungera och att detta är speciellt viktigt vid 

start och slut av arbetsdagen. Ett flertal av respondenterna säger att produktionen inte klarar sig 

utan arbetsledningen vilket betyder att tjänstemän måste vara på plats under yrkesarbetarnas 

fasta tider. Vissa svarade, utan att utveckla, att i produktionen kan inte flexibla arbetstider 

fungera.  

 

Ett annat hinder som en betydande del av respondenterna kunde se var hur ansvaret fördelades. 

De uttrycker att de känner att de inte kan vara borta från arbetsplatsen eftersom det är för många 

som är beroende av dem, ”Man är för viktig”. En respondent påpekade även att det blir mycket 

telefonsamtal vid frånvaro från arbetsplatsen och ytterligare en säger att de är underbemannade.  

 

En annan syn på problemet från respondenterna är att gamla vanor och kulturer är det främsta 

hindret. Traditioner och den rådande byggkulturen där ”såhär har det alltid varit och så ska det 

alltid vara” togs upp som exempel. Flertalet nämner att byggarbetsplatserna är svåra att 

förändra och att det finns en utpräglad inställning som säger att flexibla arbetstider inte skulle 

fungera i verkligheten. Några anser att yrkesarbetarnas arbetstider, 700-1600, är det största 

hindret, då de är ”huggna i sten”.  

 

Några menar att orättvisan mellan hur utnyttjandet av flexibiliteten beroende på roll skiljer sig 

åt ansågs vara ett betydande hinder. Det uttrycktes en oro över hur detta skulle hanteras och 

vissa respondenter påpekade att det kommer bli svårt med en gränsdragning. 
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Att det inte finns någon som äger frågan i företaget och att det saknas system och upplägg tyckte 

två av respondenterna var den största svårigheten. Andra hinder som kom upp var till exempel 

tidsbegränsningar utifrån såsom de kopplade till vattenarbeten, buller och skiftgång. 

 

PrC B uttryckte att produktionens produktivitet är det största hindret då det finns en kedja av 

beroenden, vilket kräver att alla som arbetar inom produktionen har samma arbetstider. PrC B 

säger att det i dagsläget krävs fysisk närvaro för att interagera och samverka. PrC A sa till 

skillnad mot PrC B att hindren endast består av gamla vanor och mönster och att det inte finns 

några konkreta anledningar till att det inte skulle fungera. PrC A beskriver byggbranschen som 

en trög bransch där arbetstiderna alltid har varit som de är idag: "Tanken på flexibla arbetstider 

är väldigt ovan". PrC A tar upp exempel angående attityd och arbetstider där det beskrivs att 

förväntningarna om att vara på plats är höga och att tankegångar som "går man hem klockan 

fyra är man ingen riktigt chef” är vanligt förekommande.  

 

PrC A säger att morgonen är viktig, för att det är då allt händer, ”Kommer man in klockan nio 

har man missat halva dagen.” PrC A förklarar att det är smidigt att lägga möten klockan sju 

för då är vanligtvis alla på plats. PrC B säger i enighet med PrC A att morgonmötet är ett typiskt 

moment då arbetsledaren måste vara på plats. PrC B ser ingen anledning till att det inte skulle 

fungera att förlägga morgonmötet senare i ett väl fungerande projekt men att det är viktigt att 

rutinen med mötet sitter, då det är ett relativt nytt moment. PrC A berättar att deras beställare 

förlägger alla möten mellan kl. 0900-1500.  

 

Några få av respondenterna på Skanska påpekade via den öppna frågan i slutet av 

enkätformuläret att flexibla arbetstider är problematiskt inom byggproduktion, även om tanken 

är fin. Det fanns också förklarat att tjänstemän i byggproduktionen måste anpassa arbetstiderna 

till yrkesarbetare och de resurser som hyrts in, vilket försvårar flexibilitet. Flera personer menar 

att det uppstår problem kring tjänstemännens arbetstider eftersom olika yrkesgrupper och 

underentreprenörer arbetar på olika sätt och efter olika tider. Detta innebär att det alltid måste 

finnas personal från Skanska på plats. En del påpekar att det därför uppstår ett missnöje kring 

arbetstider när underentreprenörer har andra arbetstider eller tillåts arbeta fler timmar i veckan. 

Det framkom även att det anses vara en fördel om det på en arbetsplats finns en strävan efter 

att alla har samma arbetstider och ledigheter, semestrar såväl som helgdagar. 

 

Somliga menade att gamla vanor är ett hinder för att göra förändringar kring arbetstider. Det 

påtalas att det är viktigt att bryta invanda mönster och att det finns ett inkluderande tankesätt. 

Det finns svårigheter med flexibla arbetstider då det förväntas att arbetet ska ske efter projektets 

arbetstider snarare än individens, menar en av respondenterna. Det ifrågasätts bland de 

yrkesverksamma varför det förläggs möten mellan kl. 0700 och 1600 när det är känt att vissa har 

svårt att delta under dessa tider. Det påpekas också att det finns en konservativ anda bland 

kollegor samt att en del inte förstår konceptet flextid.  

 

Andra respondenter talade om ett missnöje med bemanningen. Vikten av att variera 

bemanningen påtalades och att inte enbart ha småbarnsföräldrar i projekt, eftersom de måste 
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vara hemma mer under vissa delar av året. En del anser att de är underbemannade. De menar 

att det borde finnas mer resurser då 40 timmars arbetsvecka inte räcker till och att det leder till 

övertid. De menar att underbemanningen även leder till att de anställda blir mer stressade. Det 

påpekas att arbetstiderna i byggproduktionen delvis är en bemanningsfråga samt att det 

underlättar då det finns mer än en tjänsteman på plats eftersom det blir lättare att dela på 

arbetsuppgifterna.  

 

Båda projektcheferna tycker att projekten är tillräckligt bemannade men förklarar att det i 

perioder är mer aktivitet och högre belastning. PrC A säger att ”man ska kunna vara sjuk i lugn 

och ro”. PrC B säger att de genom kontinuerlig dialog ser över medarbetarnas arbetsbelastning 

och att det emellanåt krävs justeringar. PrC B säger att det i vanliga fall inte krävs ersättare vid 

kortare frånvaro, men att detta beror på vilken roll det handlar om. Handlar det om mer än en 

vecka och en produktionsnära roll så behövs en ersättare. 

5.6 Lösningar 

Möjliga lösningar kopplade till de hinder som identifierats togs upp av både de intervjuade 

projektcheferna och av respondenterna till enkäten. 

 
PrC B menar att med teknikens hjälp blir flexibilitet möjligt, med ett bra synsätt på mailflöde 

och telefonsamtal så är det något som skapar möjligheter snarare är det motsatta. PrC A är inne 

på samma tankegång och säger att det oftast finns möjlighet till att använda telefonen som 

hjälpmedel när det till exempel finns behov av att komma senare eller gå tidigare från arbetet.  

 

PrC A understryker sin mening om att med hjälp av en tydlig och öppen kommunikation så ska 

flexibla arbetstider inte vara något problem. PrC B menar att med framförhållning går det att 

ha flexibla arbetstider, men det är svårare inom produktionen. PrC B menar vidare att med hjälp 

av fler intelligenta hjälpmedel kommer det att bli möjligt även för arbetsledaren i framtiden. 

PrC B jämför arbetsledarrollen med en trafikledare: 

 

Det finns de som bara sitter med kontrollskärmar framför 

sig och styr trafik, så får dom sin information, de måste inte 

vara fysiskt ute på plats. Utvecklar vi det så kan nog en 

arbetsledare jobba ungefär likadant. Att man kan sitta 

hemma någon dag men man har fortfarande koll på 

grejerna. 

 

PrC B tycker att det är viktigt att gå till roten av problemet, och att det i det här fallet betyder 

att se över och underlätta arbetsledarrollen: Hur de ska arbeta, vilka verktyg de ska använda 

och hur de ska strukturera dagen. PrC B säger att de håller på med detta idag och att både kurser 

och applikationer är en del av arbetet. 
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PrC A berättar att det inte är vanligt att vara arbetsledare under hela sin karriär utan att rollerna 

förändras över tid. PrC A menar att finns det småbarn inblandade kanske det är bättre att ha en 

mer administrativ roll såsom projektingenjör eller likande och att just den delen alltid går att 

styra litegrann, speciellt om det handlar om större projekt. Även när det kommer till arbete på 

annan ort handlar det i viss mån om att se till så att de som har störst möjlighet att flytta på sig 

får de uppdragen säger PrC A. PrC B säger i enighet med PrC A att en flexibilitet från företagets 

sida vad gäller att hjälpa arbetstagarna till att få den flexibilitet de behöver är att flytta på den 

anställda:  

 

Det gäller nog att välja sina arbetsuppgifter, om man nu 

kan det, efter sin livssituation. Har du massa småbarn, då 

kanske du ska ha en annan roll ett tag. Det är också en 

flexibilitet i det att som arbetsgivare kunna säga att: okej, 

nu har du den här situationen i ditt liv, ta den här rollen så 

länge. Det är också en flexibilitet att ansvarsuppgifterna 

blir annorlunda. Ofta finns den möjligheten. 

 

PrC B ser ingen anledning till att det inte skulle fungera att förlägga morgonmötet exempelvis 

kl. 930 i ett väl fungerande projekt idag. Det viktiga är bara att det inte slarvas med 

implementering eftersom ”det är relativt nytt med morgonmöte, och då är det viktigt att 

verkligen få in rutinen.” 

 

PrC A menar att kulturen och jargongen på byggarbetsplatserna är mycket bättre idag än förr 

men att det viktigaste fortfarande är att kommunikationen fungerar. PrC A säger att flexibla 

arbetstider redan idag är möjligt och att det redan fungerar bra, men tillägger ändå: 

 

Klart att det finns folk som inte vill och klart att det finns 

arbetsplatser där det fungerar jättedåligt. Men som ett stort 

företag, så skulle jag ju säga att man löser det. Man löser 

det bara. Det går att flytta folk runtomkring, så det är inte 

problemet. 

 

Några av de yrkesverksamma förtydligar i enkätsvaren att de anser att frågan om flexibla 

arbetstider är både viktig och intressant samt att de hoppas på att det skall framkomma idéer 

som leder till bättre hantering. Det påpekas att det förmodligen finns många bra sätt att förbättra 

arbetstiderna inom byggproduktion. Några av de yrkesverksamma gav förslag på hur detta 

kunde gå till. De föreslog att Skanska borde testa flexibla arbetstider på några projekt och sedan 

utvärdera försöken. Det förekom även förslag om att införa flexibla arbetstider inom ramar med 

tider då personer måste vara på plats.  
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6 DISKUSSION 

 

Resultaten visar att de flesta yrkesverksamma är nöjda med sina arbetstider men att de som står 

närmast produktionen såsom arbetsledare och produktionschefer har svårare att både påverka 

sina arbetstider och är mindre insatta i hur de ska gå tillväga då de vill justera sina arbetstider. 

Arbetsledare benämns även av Arbetsförmedlingen (2017) som en av de tjänster inom 

byggbranschen som är svårast att tillsätta. Då resultatet visar att många vill ha möjlighet eller 

viss möjlighet till flexibilitet, i synnerhet den yngre generationen, vittnar detta om att det vore 

gynnsamt att se över arbetsledarrollen med hänsyn till flexibilitet. Ur ett mångfaldsperspektiv 

bör det också uppmärksammas att det råder brist på kvinnor inom just roller som arbetsledare 

och produktionschef. Den senare rollen besitts enbart av 6 % kvinnor inom Skanska (2018b). 

Resultatet visade att kvinnor i hög grad önskar flexibla arbetstider samt att företaget i dess 

inkluderings- och mångfaldshetsarbete benämner vikten av att göra roller som blivit omoderna 

mer flexibla (Skanska u.å.). Därmed kan flexibiliteten för produktionsnära roller ses över som 

ett steg i arbetet med att främja mångfald inom produktionsnära positioner.  

 

Det verkar finnas en sympati gentemot produktionen och trots att de med arbetsuppgifter som 

tillåter flextid i praktiken skulle kunna flexa, gör de inte det på grund av de olika 

utnyttjademöjligheterna. Vissa påtalade känslor av orättvisa ifall en officiell flextid skulle 

tillämpas. Då det redan är en stor del av de anställda som idag kan styra över sina arbetstider 

medan andra inte kan det, visar detta på att det redan nu finns ett visst missnöje, vilket syns på 

de yrkesverksammas enkätsvar. Känslor av orättvisa och missnöje kan kopplas till att det inte 

finns ett tydligt system. Detta då både Bolter (2016) och Duxbury och Higgins (2003) påtalar 

att det krävs en tydlighet kring flexibla arbetstider för att undvika missförtroende och stress.  

 

De som arbetar produktionsnära är den gruppen som är minst nöjda med sina arbetstider. 

Troligtvis beror det på att det krävs en högre grad av samverkan i produktionen och att ett visst 

antal personer krävs för att byggprocessen ska fortgå. Produktionen beskrivs av flera 

yrkesverksamma respondenter som låst.  Till exempel så säger de att det inte finns möjlighet 

att arbeta hemifrån, gå tidigare på eftermiddagarna eller komma senare på morgonen för 

läkarbesök och dylikt. Det framkommer att det inom produktionen finns traditionsenliga 

attityder kopplade till arbetstider och en hög grad av skepticism kring flextid. Det verkar till 

viss del existera en kultur där känslan av att produktionen styr och den enskildes privatliv 

kommer i andra hand.  

 

I enkäterna framkommer det att det ofta är skuldbelagt att tillämpa den flexibilitet som finns. 

Andra menar att det inte går att vara borta från produktionen då varje medarbetare är viktig för 

att produktionen skall kunna fortlöpa. I intervjuerna framkommer att det går att lösa även om 

någon med en produktionsnära roll är borta under en kortare tid, exempelvis vid sjukdom. Det 

finns därför anledning att tro att de olika respondenternas upplevelser kring tillämpande av 

flexibla arbetstider kan uppkomma från samma orsak, nämligen den kultur som präglar 

byggbranschen (Regeringen 2018). 
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Det finns en tydlig skillnad mellan vad de som arbetar i produktionen anser om Skanskas 

hantering av arbetstidsfrågor, i jämförelse med de som arbetar på kontor.  Endast 8 % av de 

som arbetar produktionsnära jämfört med 45 % som arbetar på kontor var nöjda med 

hanteringen av arbetstidsfrågor. Förmodligen kan detta resultat kopplas till att det inom 

produktionen finns en osäkerhet kring hur tillvägagångssättet för att ändra arbetstider ser ut. 

Bland de som arbetade på kontor kände mer än hälften till tillvägagångssättet för justering av 

arbetstider. Åtskillnaderna i dessa frågor kan även i detta fall bero på att det saknas tydliga 

riktlinjer, det påpekas även att det kan vara svårt att veta vilka anledningar som är giltiga.  

 

Det framgår i resultatet att det enbart är studenter som efter studierna vill arbeta inom 

byggproduktion, som redan nu bestämt att de inte vill arbeta där en längre tid. En student 

förtydligade även en plan om att eventuellt byta bransch i framtiden om arbetstidsbehoven 

förändras, vilket vittnar om att studenter har en bild av arbetstidsförhållandena inom 

byggproduktion som oflexibla. Studenterna anser generellt att arbetstidsfrågor är viktigt, att 

kombinationen arbete och privatliv bör fungera och många vill kunna tillämpa flextid. I 

jämförelse med de yrkesverksamma fanns det exempelvis inte en enda student som inte alls 

ville kunna tillämpa flextid.  

 

Majoriteten av de studenter som ämnar arbeta inom byggproduktion ansåg att det var viktigt att 

kunna kombinera arbetsliv med privatliv. Många av de yrkesverksamma som arbetar 

produktionsnära ansåg, i jämförelse med de som främst arbetar på kontor, att det är svårare att 

kombinera arbete och privatliv samt att det finns färre möjligheter att påverka arbetstiderna, 

men arbetar trots det inom produktionen. En av de som svarat på enkäten anser att avsaknaden 

av system för flexibla arbetstider kan bidra till ett övervägande om att gå över till ett annat 

företag. Sammantaget kan detta vara en indikation på att de många av de som idag arbetar 

produktionsnära gör avkall i privatlivet till förmån för sitt arbete. Den nya generationen visar 

dock att de prioriterar dessa frågor högre, vilket kan leda till svårigheter med att 

attraheraarbetskraft i framtiden. Flexibla arbetstider och framförallt ökade möjligheter att 

kombinera arbete och privatliv är därför en viktig fråga att se över, dels för att behålla 

kompetens dels för att attrahera ny kompetens till de produktionsnära tjänsterna. 

6.1 I skapandet av heterogena grupper behövs anpassning till 
olika människor 

Bland studenterna var det, i jämförelse med de yrkesverksamma, fler som ville ha möjligheter 

att byta ut fasta helgdagar mot andra ledigheter. De flesta studenterna var osäkra och bland de 

yrkesverksamma ville majoriteten inte kunna tillämpa ett sådant byte. Då möjligheten till att 

flytta fasta ledigheter även underlättar vid firande av olika religiösa högtider skulle en sådan 

förmån också kunna attrahera en ökad mångfald till arbetsplatsen enligt Arbetsgivarverket 

(2009). När respondenterna svarade på om de vill ha möjligheten att kunna komma in senare 

eller gå tidigare för att lämna eller hämta barn var det en stor skillnad mellan de 

yrkesverksamma och studenterna. Studenterna ville ha denna möjlighet i större utsträckning än 
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de yrkesverksamma då andelen uppgick till 78 % i jämförelse med 58 %.  Svaren kan ha 

påverkats av att en del av de yrkesverksamma förmodligen redan har vuxna barn.  

 

Resultatet styrker Roth (2008) i avseendet att de som tar mest ansvar för barn är kvinnorna. De 

yrkesverksamma kvinnorna vill i högre grad kunna utnyttja flextid och arbeta deltid. Kvinnorna, 

både yrkesverksamma och studenter, har i högre grad än männen angett barn och familj som 

främsta anledning till rörliga arbetstider. Detta kan vara en anledning till att det är färre kvinnor 

inom produktionen, då den nuvarande lösningen för att ge den anställda mer utrymme för att 

anpassa arbetstiderna efter privatlivet är att flytta personen i fråga till en mer administrativ roll. 

Också Iseskog (2005) påtalar att svårigheter med att kombinera familjeliv med arbete ofta leder 

till mansdominerade arbetsplatser. För undersökningen som utfördes av Sveriges 

Byggindustrier var utgångspunkten att det kan vara hämmande för karriären att lämna 

linjepositioner enligt Ahrnens Martin et al. (2015). Att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar 

för barn och familj skulle därför kunna vara en bidragande faktor till att det finns färre kvinnor 

på dessa befattningar. Ytterligare en aspekt är att då det finns brist på kvinnor inom 

produktionen som skulle kunna agera förebild kan det bli svårare att få in fler kvinnor bland 

yrkesarbetarna. 

 

Åldersmässigt är 70-talisterna den grupp som i minst utsträckning arbetar i produktionen samt 

är den gruppen som i störst utsträckning har barn under 18 år. Det understryks både i 

enkätsvaren och under intervjuerna att det är svårt att vara småbarnsförälder inom produktionen 

och att det är fördelaktigt att låta småbarnsföräldrar få en annan roll än en klassisk linjeposition.  

 

De yngre inom företaget var minst nöjda med sina arbetstider. Bland de som hade bytt från en 

produktionsnära tjänst till kontor fanns en åldersmässig skillnad. De som bytt och var födda på 

60- och 70-talet hade främst bytt på grund av befordran, önskemål om variation eller likartade 

orsaker. De yngre som hade gjort ett liknande byte hade gjort det på grund av stress och 

bristande flexibilitet. De yrkesverksamma som inte alls vill kunna tillämpa flextid är enbart 

män, födda mellan 1950 och 1970. Utifrån ett mångfaldsperspektiv kan detta vara ett tecken på 

att flexibilitet dels är en generationsfråga och dels en jämställdhetsfråga. 

 

Ett flertal påpekade att hur de föredrar att lägga upp arbetsveckan beror på vilken situation de 

befinner sig i, det vill säga om den anställde behöver veckopendla föredras compressed work 

week medan vanlig arbetsvecka är att föredra i annat fall. Möjligtvis kan det också förklara 

varför yrkesverksamma män, i jämförelse med yrkesverksamma kvinnor, i högre grad föredrar 

compressed work week då det är de som främst arbetar inom produktionen. Ett påträffat hinder 

för compressed work week är då kringliggande regelverk exempelvis beträffande buller bidrar 

till att de som önskar denna form av flexibilitet inte kan få den möjligheten. Bland studenterna 

var det förvånansvärt många som önskade arbeta compressed work week bland både kvinnor 

och män.  

 

I studentenkäten uppkom önskemål kring att arbeta 6-timmars dagar samt om att få arbeta under 

den tid då effektiviteten är som högst. Kopplat till forskningen om att ökat självbestämmande 

kring sin arbetssituation bidrar till en ökad effektivitet kan detta vara ett gynnsamt arbetssätt 
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(Levander & Sabelström Levander 2008). Försöken med 6-timmars arbetsdag på både Toyota 

och på äldreboendet visade att de anställda mådde bättre. (Andersson 2017) Om det, så som 

Toyotas modell visar, kombineras med skiftjobb skulle 6-timmars arbetsdag kunna leda till 

ökad produktion (Gatu 2017). Då många av de yrkesverksamma kvinnorna kände behov av att 

arbeta deltid skulle de gynnas av 6-timmars arbetsdag. De flesta kvinnor ville även kunna 

påverka sina arbetstider för att få ökad möjlighet att ta hand om barn och familj. Därav skulle 

införande av 6-timmars arbetsdag inte leda till ökade löneklyftor mellan könen eller påverka 

jämställdhetsarbetet i samhället negativt på samma sätt som deltid, i synnerhet då de kvinnliga 

studenterna inte visar samma intresse av att arbeta deltid.  

 

Bland de yrkesverksamma är de flesta av de som arbetar produktionsnära män, enbart 23 % av 

de som arbetar produktionsnära är kvinnor. Även studenterna följde denna trend och 

majoriteten av de som ville arbeta inom produktion var män. Resultatet kan jämföras med att 

ungefär hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Då åsikterna kring arbetstidsfrågor var mer 

utjämnad mellan män och kvinnor i den yngre generationen väcks frågan ”Varför vill så få 

kvinnliga studenter arbeta inom byggproduktion?”. Regeringen (2018) belyser problematiken 

kring kultur inom byggbranschen. Dock påtalas det även att jargongen och kulturen på 

byggarbetsplatsen har förändrats till det bättre de senaste åren. Då kvinnor trots det i mindre 

utsträckning jämfört med män vill arbeta inom produktionen kan det vara ett tecken på att 

förändringen antingen inte är tillräcklig eller inte har förmedlats tydligt nog till studenterna och 

samhället.  

 

Märkvärt är att ingen, varken bland de yrkesverksamma eller studenterna, uppgav annan 

könstillhörighet än de traditionella könen. Branschen speglar därför inte samhället när det 

kommer till könstillhörighet då det finns en underrepresentation av kvinnor och en avsaknad av 

ickebinära personer. Det påvisas av bland annat Skanska (2018c) att ökad mångfald inom ett 

företag kan leda till både direkt och indirekt ekonomisk vinning samtidigt som det leder till en 

förbättring av arbetsmiljön. En satsning på fler utrikesfödda, kvinnor och HBTQ-personer inom 

byggproduktion skulle även kunna bidra till att få bort stämpeln om machokultur.   

6.2 Flexibilitet behöver tydlighet för att fungera 

Flexibla arbetstider önskas av såväl studenter som yrkesverksamma och det framkom att flextid 

är attraktivt. Märkvärt är att det inte fanns någon student som inte alls ville ha möjlighet till att 

tillämpa flextid. Detta kan kopplas till Maslow’s behovstrappa om självbestämmande samt 

forskning som visar att egenkontroll kan ge både ökad effektivitet och bättre hälsa. (Levander 

& Sabelström Levander 2008). I intervjuerna framkommer det att båda projektcheferna anser 

att det finns fördelar med flexibla arbetstider utifrån de anställdas välmående och hälsa, vilket 

även påverkar arbetsprestationen.  De flesta, inom alla kategorier ville helst arbeta 40 timmars 

arbetsvecka, måndag till fredag. Förmodligen kommer därför inte flexibla arbetstider inom 

byggproduktion att påverka närvaron på arbetsplatsen i stort, i synnerhet inte med god 

kommunikation och planering. Däremot skulle det leda till ökad effektivitet, bättre hälsa bland 

de anställda och tillfredställelse över att kunna påverka sin egen tid. I intervjuerna framkommer 
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även en tro om att flexibla arbetstider kan göra företaget mer attraktivt för både framtida och 

nuvarande anställda.  

 

Med fokus på människors välmående och hälsa är det viktigt att förtydliga att det i 

undersökningen framkom flera olika anledningar till varför rörliga arbetstider önskas. En balans 

mellan arbete och privatliv är viktigt för majoriteten, inte bara för föräldrar.  

 

Positiva aspekter är att det redan idag förekommer en viss flexibilitet för många personer inom 

verksamhetsgrenen. Över 40 % av de tillfrågade på Skanska svarade att det fungerar bra för 

dem att kombinera arbetsliv och privatliv. Speciellt de som arbetar på kontor, troligen då de 

inte arbetar lika mycket i team och har större möjlighet att styra sin egen dag.  

 

Resultatet visar att drygt hälften av de anställda redan kan tillämpa flextid. Det framgår även 

att det mellan olika yrkesgrupper förekommer förskjutna arbetstider och att det speciellt under 

veckoslutet finns stora variationer på hur arbetstiderna från person till person ser ut. I dagsläget 

verkar detta fungera bra vilket är en indikator på att det möjligtvis likväl skulle kunna fungera 

under den resterande veckan. Somliga menar att flextid är tillämpbart när det finns ett verkligt 

behov, vilket kan tolkas som att flexibilitet kan möjliggöras om anledningen är godtagbar. Även 

i intervjuerna framkom det att det kan vara svårt att veta vilka anledningar som är giltiga samt 

att få förståelse för alla anledningar. Likt den orättvisa som upplevs kan även detta ses som ett 

tecken på att det behövs en tydlighet kring arbetstider.  

 

Flera respondenter lyfte fram närvaro i början och slutet av dagen, för uppstart och avslut av 

arbetet, som kritiskt. Inom vissa delar av byggbranschen har det satts riktlinjer angående att 

möten ska förläggas mellan 900 och 1500. En av de intervjuade projektcheferna uttalade att det 

är möjligt att följa samma princip i produktionen för att på så sätt kunna underlätta för fler på 

morgonen. Det är även någonting som rekommenderas av Roth (2008) för att främja mångfald 

på arbetsplatsen.  

 

Då enkätresultaten pekar på att kvinnor och män vill använda flexibilitet på olika sätt kan det 

finnas risk för att kvinnor i större utsträckning kommer att ta på sig de dubbla rollerna och 

därmed mer stress medan männen kommer använda flexibiliteten sparsammare.  För att 

flexibla arbetstider ska kunna användas som ett verktyg för ökad jämställdhet talar Sing och 

Fouad (2011) om vikten av en hälsosam företagskultur. Samtidigt är det viktigt att män 

uppmuntras till att ta ut föräldraledighet samt att det tydligt förmedlas att tillämpning av 

flextid inte likställs med oengagemang. Den nya generationen studenter visar betydligt mindre 

åsiktsskillnader kopplat till könstillhörighet och då det dessutom påtalas att den kultur som 

finns i byggbranschen är på bättringsväg kan möjligtvis slutledningen dras att det hade varit 

ett problem i mindre utsträckning jämfört med då Sing och Fouad utförde sin studie år 2011 i 

USA.  
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7 SLUTSATS 

Både framtida och nuvarande arbetskraft anser att arbetstider är en viktig fråga och en klar 

majoritet vill ha flexibla arbetstider. Barn och familj är den främsta anledningen till att flexibla 

arbetstider önskas och möjligheten att kunna hämta och lämna barn på förskola eller dylikt är 

eftertraktat. Den yngre generationen prioriterar frihet att styra över sin egen tid och tenderar att 

välja arbete efter arbetstider i högre grad än den äldre generationen. Flextid är ett uppskattat 

arbetssätt och framförallt av de som är födda på 80- och 90-talet. Enligt studien värderar kvinnor 

frågan om arbetstider högre än män. 

 

I dagsläget flyttas de som har en produktionsnära roll till funktioner där det finns större potential 

till flexibilitet. Då det finns grupper som önskar mer flexibilitet än andra, till exempel de med 

föräldraansvar, hämmar lösningen en ökad mångfald över alla befattningar. Ett flexibelt 

arbetstidssystem kan bidra till att öka attraktiviteten till produktionsnära tjänster samt underlätta 

för arbetstagare att stanna kvar i roller oavsett livssituation och därigenom även leda till ökad 

mångfald.  

7.1 Rekommendationer till företaget 

För att lyckas med införandet av ett flexibelt tidssystem erfordras en gedigen implementering, 

i synnerhet då det i nuläget finns starka normer kopplade till arbetstider i produktionen. 

Huvudfokus bör i första hand ligga på tre områden 1) se över arbetsledarrollen, 2) sätt upp ett 

tydligt system med riktlinjer samt 3) förmedla syftet med flexibla arbetstider till de anställda på 

ett trovärdigt sätt. 

 

Skanska uppmanas att se över de produktionsnära rollerna för att skapa grundläggande 

förutsättningar för flexibla arbetstider. Genom ökad samverkan roller emellan och tydlig 

kommunikation kan flexibilitet möjliggöras även i produktionsnära roller. Genom att förlägga 

möten på tider då alla kan medverka bidrar detta både till förhöjd möjlighet till flexibilitet samt 

minskar risken för exkludering. För att fler ska känna sig trygga med vilka förutsättningar som 

finns gällande arbetstider behövs ett tydligt system. Riktlinjer om i vilken grad flexibilitet kan 

utnyttjas samt hur kommunikation kring ämnet skall ske bör klargöras. 

 

Vid ett möjligt införande av flexibla arbetstider rekommenderas att utbilda personal i varför 

flexibla arbetstider är viktigt samt vad det innebär att arbeta flexibelt. Detta för att minska risken 

för en ojämn utnyttjandegrad, känslor av orättvisa samt för att skapa en djupare förståelse. Att 

tydligt uttala att utnyttjandet av flexibla arbetstider inte hämmar karriären är av största vikt. För 

att flexibla arbetstider ska fungera i praktiken bör en efterlevnad existera i hela organisationen 

och framförallt hos ledare och chefer nära produktionen för att på ett trovärdigt och konkret sätt 

förmedla att det är accepterat att utnyttja flexibiliteten. 
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Inled med att testa flextid med tydliga ramar och riktlinjer på ett projekt, likt personalen föreslår 

i enkätundersökningen. Undersök intresset för flexibilitet, så som job sharing och compressed 

work week, hos de projektanställda innan projektets start. Förlägg viktiga möten såsom 

morgonmöte under tider som förenklar för fler att delta, exempelvis 900-1500. Inför ett 

kontinuerligt samordningsmöte för att underlätta uppdelning av arbetsuppgifter. Utvärdera 

projektförsöket för att få insikt i vad som fungerar samt vad som behöver ses över. Tänk på att 

flexibilitet handlar om välmående bland de anställda och att det finns olika skäl för olika 

personer att vilja ha möjlighet till flexibla arbetstider.  

7.2 Rekommendationer till framtida studier 

I studien har det framkommit att rollen som arbetsledare i nuläget har begränsad flexibilitet, 

vilket pekar på att rollen fortsatt behöver granskas och utvärderas. 

 

Då denna studie enbart riktar sig mot tjänstemän, skulle en undersökning gällande 

möjligheterna kopplade till yrkesarbetare och flexibla arbetstider vara intressant då det 

framkommit att det finns svårigheter kring detta som den här studien inte har tagit upp.  

 

Fortsatta studier på mångfald skulle kunna inkludera undersökningar om hur byggproduktion 

kan göra framsteg ur ett HBTQ-perspektiv samt med hänsyn till etnisk mångfald. 

 

De kvinnliga studenterna vill i betydligt lägre utsträckning, jämfört med de manliga, arbeta 

produktionsnära. Det vore därför intressant med en fortsatt studie gällande vad de könsmässiga 

skillnaderna bygger på samt i vilken utsträckning skolans roll har betydelse i detta. 

 

Då det visats stort intresse för 6-timmars arbetsdag vore det intressant med fortsatta studier 

angående framtida möjligheter kopplat till arbetstidsförkortning inom produktionsdelen av 

byggbranschen.   
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Arbetstider  
Denna enkät är en del av ett examensarbete rörande flexibla arbetstider. Undersökningen görs med
avsikt att kunna sammanställa anställdas åsikter och önskemål rörande arbetstider. Detta kan sedan
användas som underlag för förslag på förbättringar.

Undersökningen kommer att göras bland tjänstemän i produktion inom Väg och Anläggning i väst på
Skanska.

Allt deltagande är frivilligt och alla svar är anonyma.

Tack för din medverkan! 
Sandra Bylund och Karin Josefsson

1) Vilken region tillhör du?

Väg och anläggning

Infrastruktur

Stora projekt

Grundläggning

2) Hur ser dina arbetstider ut en vanlig vecka? svara i klockslag

 Starttid Sluttid

Måndag: t.ex. 06.30 15.30

Tisdag: 06.30 15.30

Onsdag: 06.30 15.30

Torsdag: 06.30 15.30

Fredag: 06.30 15.30

Lördag:

Söndag:

3) Vart spenderar du mest tid när du arbetar?

Ute på byggarbetsplatsen / Produktionsnära

Kontorslokaler

Annat
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Denna informationsbox visas endast i läge
förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

(
(

Om “Vart spenderar du mest tid när du arbetar?” lika med “Kontorslokaler”
eller
Om “Vart spenderar du mest tid när du arbetar?” lika med “Annat”

)
)

4) Om du har bytt från en produktionsnära tjänst till en annan tjänst, vad var då främsta 
anledningen till bytet?

5) Ta ställning till följande påståenden.

Stämmer
inte alls

Stämmer
lite

Stämmer
till viss

del
Stämmer

helt

Jag är nöjd med mina arbetstider.

Jag tycker att mina arbetstider fungerar bra i kombination
med mitt privatliv

Jag har stor möjlighet att påverka mina arbetstider

Jag vet hur jag skall gå tillväga om jag behöver justera mina
arbetstider.

Jag är väldigt nöjd med hur Skanska hanterar justering av
arbetstider

Jag har möjlighet att flexa i mitt arbete

Heltid definieras som 40 h/vecka

Deltid definieras som mindre än 40 h/vecka

6) Hur hade du helst velat att din arbetsvecka såg ut?

Deltid - Kortare veckor.

Deltid - Kortare dagar.

Heltid - Måndag till fredag.

Heltid - Längre arbetsdagar måndag - torsdag, ledig fredagar.



Heltid - Kortare dagar varannan vecka, längre dagar varannan vecka.

Saknar betydelse

Annat

7) Jag vill kunna tillämpa flextid.

Ja

Nej

Kanske

Ledigheter avser  t.ex. fasta semesterperioder eller religiösa högtider.

8) Jag vill byta ut fasta ledigheter för att istället vara ledig vid andra tillfällen.

Ja

Nej

Kanske

9) Jag vill kunna komma in senare eller gå tidigare för att lämna/hämta barn på t.ex förskola.

Ja

Nej

Kanske

10) Om du vill ha rörliga arbetstider, vad är då främsta anledningen till det?

Jag vill inte ha rörliga arbetstider

Barn och familj

Äldre eller sjuk närstående

Avstånd till arbetsplats

Fritidsintressen

Annat

11) Vad tror du är främsta hindret idag för att införa flexibla arbetstider?



12) Har du något mer du vill tillägga?

13) Har du ansvar för barn under 18 år?

Ja

Nej

14) Kön:

Kvinna

Man

Annat

Vill ej uppge

15) Födelseår:

Skicka
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Arbetstider 
 

1. Högskola och Program: 

 

 

2. Inom vilket område vill du arbeta som nyutexaminerad? 

Byggproduktion 

Annan del av byggbranschen 

Annan bransch 

 

3. Kan du tänka dig att arbeta inom det område du valde ovan under en längre tid? (minst 5 år) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

4. Ta ställning till följande påståenden. 

 

 

5. Hur hade du helst velat att din arbetsvecka såg ut? 

Heltid definieras som 40 h/vecka. 

Deltid definieras som mindre än 40 h/vecka. 

Deltid – Kortare veckor. 

Deltid – Kortare dagar.  

Heltid – Månad till fredag. 

Heltid – Längre dagar måndag-torsdag, ledig fredag. 

Heltid – Kortare dagar varannan vecka, längre dagar varannan vecka. 

Saknar betydelse. 

Annat:                                                                      

       

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
helt 

Arbetstider är en viktig fråga för mig. 
 

    

Jag vill kunna flexa på mitt arbete. 
 

    

Det är viktigt för mig att mina arbetstider går 
att kombinera med mitt privatliv. 
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6. Jag vill byta ut fasta ledigheter för att istället vara lediga vid andra tillfällen. 

Ledigheter avser t.ex. fasta semesterperioder eller religiösa högtider. 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

7. Jag vill kunna komma tidigare eller gå senare för att kunna hämta/lämna barn 

på t.ex. förskola. 

Ja  

Nej 

Kanske 

 

8. Om du vill ha rörliga arbetstider, vad är då den främsta anledningen till det? 

Jag vill inte ha rörliga arbetstider 

Barn och familj 

Äldre eller sjuk närstående 

Avstånd till arbetsplatsen 

Fritidsaktiviteter 

Övrigt:       

 

9. Har du något mer du vill tillägga? 

         

         

         

 

10. Har du ansvar för barn under 18 år? 

Ja 

Nej 

 

11. Kön: 

Kvinna 

Man 

Annat 

Vill ej uppge     

 

12. Födelseår:    



Intervju Projektchef 

 

Introduktion:  Vi läser byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås och skriver 

vårat exjobb om Flexibla arbetstider inom produktion. 

Och vi vill ha den här intervjun med dig för att få höra vad du som 

projektchef har för tankar och erfarenheter kring flexibla arbetstider. Vi 

vill också få en bättre insikt i hur arbetstiderna ser ut på just den här 

arbetsplatsen.  

 

Fråga 1  Vad tänker du när vi säger flexibla arbetstider? 

  

Fråga 2  Vad tror du är de största hindrena för att kunna införa flexibla 

arbetstider? 

 

Fråga 3 Vilken flexibilitet finns idag på den här arbetsplatsen? 

- Är det vanligt att man går hem tidigare på fredagar t. ex?  

- Finns det olika yrkesgrupper som jobbar olika tider? 

- Förekommer det mycket övertid?  

- Finns det någon på bygget som har andra arbetstider? 

 

Fråga 4 Vad kan du se för fördelar med flexibla arbetstider? 

 

Fråga 5 Hur går man tillväga om man behöver ändra sina ordinarie 

arbetstider? T. ex lämna barn på morgonen.  

- Hur tycker du att det här systemet fungerar? 

 

Fråga 6 Hur fördelar man ansvaret när någon är borta? 

- Hur upplever du att resursfördelningen ser ut?  

 

Fråga 7 Hur hade du velat lösa det här? Vad tror du krävs för att flexibla 

arbetstider ska bli möjligt? 
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