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Ledarskapets praktik i svenska byggföretag: ett kritiskt perspektiv

Speciella förkunskaper
Allmänna krav

Byggbranschen står inför stora teknologiska, ekonomiska, sociala och
hållbarhetsrelaterade utmaningar, inte minst när det gäller byggproduktion. En faktor som ofta lyfts fram som en lösning av både forskare
och praktiker är ett ”bättre ledarskap”. Men vad betyder det egentligen
i praktiken?

Förslag från

Ledarskapsforskning är ett enormt fält med en mängd olika konkurrerande
koncept och idéströmningar. Många av dessa strömningar har gemensamt
att de sällan intresserar sig för organisationers komplexa, ambivalenta och
motsägelsefulla verkligheter i vardagen. Forskningen har därför en ganska
begränsad förståelse för hur ledarskap översätts till det dagliga arbetet, samt
vilka utmaningar och begränsningar som är knutna till just ledarskapet.

Handledare

Syftet med kandidatarbetet är därmed att undersöka ledarskap så som det
utövas i praktiken i byggföretag. Ett kritiskt perspektiv uppmanas som utmanar populära antaganden om ledarskap snarare än bidra med nya recept för
”bättre ledarskap”.
Intressanta frågor att fokusera på är exempelvis:
•
•

•
•

•

Vem leder egentligen vem i byggföretag? Och vem följer vem?
Hur sker ledarskap i praktiken (t ex på en byggarbetsplats) och hur
förhåller sig denna praktik till prat (diskurser) om ledarskap i företaget?
Hur uppfattas önskvärt ledarskap bland chefer på strategisk och
operativ nivå i byggföretag? Vilka potentiella ”glapp” finns det?
Hur förhåller sig ledarskap och ledarideal till praktiska aspekter av
chefers arbete? Vilka organisatoriska förutsättningar och hinder
finns det för att utöva ledarskap?
När kan ledarskap bli ett potentiellt problem, snarare än en lösning,
för att möta utmaningar i organisationers vardag?
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Kan projektet dubbleras?
Ja
Om någon av följande
aspekter kommer att integreras
☐ Digitalisering
☐ Hållbar utveckling
☐ Klimatförändringar
☐ JML (jämlikhet, mångfald och likabehandling)
☒ Övrig

