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Abstract 

Title:  Competence requirement of a project manager in the  

  construction industry 

Author:  Sofia Rieloff 

Supervisors:   Stefan Olander, department of   

  Construction management, LTH 

Lars Gustafsson, WSP Management 

Examiner:  Radlinah Aulin, department of   

  Construction management, LTH 

Problem statements: Which leadership characteristics and competences should a 

  project manager in the construction industry develop to  

  lead a successful project? 

Does the leadership and competence differ depending on 

 project size? 

Which leadership characteristics can be used to facilitate 

and incorporate in  the education of new project 

managers more effective in the construction industry? 

Purpose:  The purpose of the study is to identify   

  which leadership characteristics and competences a  

  project manager in the construction industry should  

  develop to lead a successful project. The study also intends 

  to research which success factors can be used to facilitate  

  and make the education of new project managers more  

  effective. 

Method: The study was implemented as a case study in which 

qualitative interviews were carried out with a sample of 

project managers from a selected company. A document 

study of the project managers job description was 

performed to complement the interviews. In addition to the 

case study a literature review was executed to get an 

insight and better understanding of current research in the 

area.   
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Conclusion:  The study indicates that a project manager in the  

  construction industry need to have both technical  

  knowledge in its field and general knowledge within PMIs  

  field of knowledge.  The study also indicates that the  

  project manager needs to develop its intellectual and  

  managerial competence in order to lead a successful  

  project. Especially communication skill seems to have the  

  most effect whether a project turns out to be successful or  

  not.  

The education of new project managers in the construction 

 industry tends to focus on the intellectual competences. 

 Hence the study indicates that they should develop  

 their managerial and emotional competences, especially 

 their communication skills and conscientiousness. 
Keyword:   Critical success factors, project success criteria, project  

  management,  construction management, project manager,  

  leadership, leader competence   

https://tyda.se/search/conscientiousness?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv


 

 

 

Sammanfattning 

Titel:  Byggprojektledarens kompetensbehov   

Författare:  Sofia Rieloff 

Handledare:  Stefan Olander, avdelningen för   

  Byggproduktion, LTH 

Lars Gustafsson, WSP Management 

Examinator:  Radlinah Aulin, avdelningen för   

  Byggproduktion, LTH 

Frågeställningar: Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör  

  byggprojektledaren utveckla för att leda ett  framgångsrikt  

  projekt? 

Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens 

beroende på projektets storlek? 

Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att 

underlätta och effektivisera utbildningen av nya 

projektledare? 

 

Syfte:  Studien syftar att identifiera vilken kompetens och  

  ledarskapsfärdighet en byggprojektledare bör utveckla  

  för att leda ett framgångsrikt projekt. Studien ämnar även  

  att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas  

  för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya  

  projektledare. 

 

Metod:  Studien har genomförts som en fallstudie av ett fallföretag  

  där kvalitativa intervjuer genomfördes med ett urval  

  projektledare. Även en dokumentstudie av företagets  

  befattningsbeskrivningar för projektledare utfördes för att  

  komplettera intervjuerna. Förutom fallstudien utfördes  

  även en litteraturstudie för att få en inblick och förståelse  

  om befintlig forskning inom området.  
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Slutsats:  Studien visar att en byggprojektledare behöver ha generell  

  kompetens inom PMI:s kunskapsområden såväl som  

  teknisk kompetens inom sitt område för att kunna leda ett  

  projekt i mål. Vidare visar studien även att   

  byggprojektledarna bör utveckla sina   

  ledarskapsegenskaper inom intellektuell intelligens (IQ)   

  och ledaregenskaper (MQ) för att leda ett framgångsrikt  

  projekt. Framförallt engagerad kommunikation anses ha  

  en stor roll i projektets framgång.  

Utbildningen av nya projektledare i byggbranschen 

 tenderar att fokusera på egenskaper inom intellektuell 

 intelligens (IQ). Studien visar att nya projektledare därför 

 bör utveckla sina ledarskapsegenskaper inom ledarskap 

 (MQ) och emotionell intelligens (EQ) där engagerad 

 kommunikation och noggrannhet är särskilt viktiga.   

Nyckelord:   Framgångsfaktorer, framgångskriterier,   

  byggprojektledaren, projektledning, ledarskap,  

  ledarskapsegenskaper 

  



 

 

 

Förord 

Med detta examensarbete slutför jag mina studier på civilingenjörsprogrammet väg- och 

vattenbyggnad vid Lunds universitet. Idén till arbetet kom från mitt stora intresse för 

projektledning och det har varit oerhört lärorikt och intressant att fördjupa mig i ämnet 

under en termin. Examensarbetet hade inte varit möjligt utan det stöd jag har fått från 

mina handledare på LTH och WSP, därför vill jag rikta ett stort tack till Stefan Olander 

och Lars Gustafsson. Jag vill även tacka Ola Andersson, Maria Jonason och samtliga 

projektledare på WSP som bidragit till arbetet med sina synpunkter och som avsatt tid för 

att delta i mina intervjuer. Avslutningsvis vill jag även tacka min familj och mina vänner 

för sitt stöd genom hela examensarbetesprocessen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En byggprojektledare har många olika roller och arbetsuppgifter som övergripande 

kan beskrivas som ett ansvar att planera, organisera, leda och avsluta ett projekt 

(Macheridis, 2009).  En projektledare bör även kunna hantera förändringar, 

tillfredsställa intressenter samt bygga bra relationer med sina medarbetare. Detta för 

att kunna säkerställa ett toppresterande team som tillsammans kan leda projektet till 

framgång (DuBois et.al, 2015). Vilka faktorer det är som leder till ett framgångsrikt 

projekt i byggbranschen är dock oklart då inga standardmått finns och definitionen 

varierar från person till person (Chan & Chan, 2004). Detta trots att 

framgångsfaktorer, CSF (Critical Success Factors), är något som redan myntades på 

80-talet av forskaren Rockart och har forskats på i hög grad sedan dess (Chan et.al, 

2004).  

 

Utöver framgångsfaktorer beror ett projekts framgång även på hur framgång mäts, 

vilket brukar göras med framgångskriterier (Turner & Müller, 2007).  De 

framgångskriterier som dyker upp gång på gång i litteraturen och som brukas 

användas vid mätning av framgång i ett projekt är tid, kostnad och kvalitet (Chan & 

Chan, 2004; Atkinson, 1991; Sanvido et.al, 1992). Utöver dessa faktorer kan 

framgång även mätas utifrån kundens och projektteamets belåtenhet samt hur säkert 

och miljömässigt hållbart projektet är  (Kumaraswamy & Thorpe, 1996).  

 

Det finns alltså flera aspekter som bidrar till ett framgångsrikt projekt och det är ett 

ämne som har diskuterats under lång tid. Under de senaste decennierna har det blivit 

allt vanligare att även inkludera och studera projektledarens roll i projektets 

framgång (Turner & Müller, 2005). I vilken utsträckning projektledaren påverkar 

slutresultatet råder det dock delad mening om. En del studier har påvisat att 

projektledaren inte har någon större inverkan på projektets framgång (Pinto & 

Prescott, 1988; Pinto & Slevin, 1988) men det kan bero på att studierna har 

genomförst genom att låta projektledarna själva identifiera framgångsfaktorerna 

(Turner & Müller, 2005). Medan andra studier har funnit en korrelation mellan 

projektledaren och framgång i projektet (Geoghegan & Dulewicz, 2008; Lynn, 2000, 

Carvalho Alvarenga et. al, 2018).  
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Med dessa tankar om projektledaren och framgång ämnar examenarbetet att 

undersöka vilka av byggprojektledarens kompetenser och ledarskapegenskaper som 

kan användas som framgångsfaktorer i ett projekt.  

  



 

 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera vilken kompetens och ledarskapsfärdighet en 

projektledare inom byggbranschen bör utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt. 

Studien ämnar även att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas för att 

underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare. 

1.3 Frågeställningar 

Studien ämnar besvara följande frågor: 

 

▪ Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren 

utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt? 

o Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens 

beroende på projektets storlek? 

▪ Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och 

effektivisera utbildningen av nya projektledare? 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till en fallstudie i samarbete med konsultbolaget WSP. Trots 

att företaget är globalt kommer endast den svenska marknaden att undersökas med 

ytterligare en avgränsning vid kontoret i Malmö på grund av geografiska skäl. Det 

insamlade materialet kommer endast att komma från det undersökta företaget och 

intervjuer kommer endast ske med byggprojektledare på managementavdelningen i 

Malmö.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1  Inledning 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden och syftet till 

examensarbetet samt vilka problemformuleringar studien 

önskar besvara. 

 

Kapitel 2  Metodik 

I detta kapitel förklaras examensarbetets 

forskningsprocess och vilka metoder som har valts för att 

kunna besvara frågeställningen. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om examensarbetets trovärdighet utifrån 

begreppen validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 3  Teori 

Detta kapitel presenterar den teori som har tagits fram i 

litteraturstudien. Ämnen som tas upp i kapitlet är bland 

annat projektmål, projektets faser, projektets organisation, 

projektledaren, ledarskap och ledarskapsegenskaper.  

Kapitel 4  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från de  

 kvalitativa intervjuerna och dokumentstudien.   

 

Kapitel 5  Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras resultaten från kapitel 5 utifrån 

 insamlad teori från litteraturstudien.  

 

Kapitel 6  Slutsats och diskussion 

Detta kapitel presenterar examensarbetets slutsats och 

 rekommendation för framtida studier.  

 

Kapitel 7  Referenser 



 

 

 

Detta kapitel presenterar de referenser som har använts i  

examensarbetet. 

 

Kapitel 8  Bilagor 

Bilaga 1 presenterar de frågor som ställdes under  

intervjuerna med projektledarna. 

Bilaga 2 presenterar de inledande bakgrundsfrågorna som 

 användes för att presentera urvalet. 
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2 Metodik 

2.1 Studiens tillvägagångsätt  

 

Figur 1 presenterar ett flödesschema över hur examensarbetets tillvägagångssätt 

har gått till. Arbetet startade med en omfattande litteraturstudie för att kunna 

välja ett relevant ämne. Därefter utformades en problemformulering. Eftersom 

syftet med examensarbetet har varit att besvara problemformuleringen valdes en 

relevant metod utifrån det. Den metod som antogs passa studien var en 

fallstudie. Därefter samlades data in genom en dokumentstudie och kvalitativa 

intervjuer som legat till grund för det resultat som presenterades. Studiens 

resultat analyserades sedan med hjälp av teori som anskaffats under 

litteraturstudien och en slutsats som besvarar studiens problemformulering har 

slutligen dragits. Under hela processen har litteraturstudien varit genomgående 

för att kunna kontrollera att fakta ligger till grund för de resonemang som har 

tagits under studiens gång. 

 

Val av ämne Problemformulering Metodval 

Fallstudie Datainsamling Resultat 

Analys Slutsats Diskussion 

L
itteratu

rstu
d
ie 

Figur 1. Studiens tillvägagångssätt 



 

 

 

2.2 Forskningsmetodik 

Metodik beskriver det arbetssätt som man använder sig av vid forskning och är en 

hjälp för forskaren att öka sin kunskap inom området och frågan (Höst et.al, 2009). 

Vilken metod man väljer beror på vad som ska studeras. Därför är val av en lämplig 

metod viktig så att rätt sak studeras och så att problemformulering besvaras 

(Blomkvist & Hallin, 2014). För att en metod ska kunna användas finns det en del 

grundkrav som behöver uppfyllas (Holme & Solvang, 2000): 

 

▪ Ett urval av informationen som anskaffats ska göras och informationen ska 

nyttjas på bästa sätt 

▪ Resultaten ska presenteras på ett sätt så att de kan kontrolleras och granskas 

samt de ska kunna leda till fortsatt forskning  

▪ Metoden ska även  ha en överrenstämmelse med verkligheten man studerar 

 

Forskning brukar delas in i kvalitativa och kvantitativa studier där båda metoderna 

har som syfte att ge en bättre förståelse över samhället samt över hur människor agerar 

och påverkar varandra (Holme & Solvang, 2000). Skillnaden mellan metoderna beror 

på vilken sorts data man har samlat in (Holme & Solvang, 2000).  

2.2.1 Kvantitativ metod 

Hos kvantitativa studier består materialinsamlingen av hårda parametrar som tex. 

mätningar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson, 

2014). Det insamlade materialet beskrivs av siffror och statistik (Höst et.al, 2009) och 

datainsamlingsmetoderna kan vara enkäter, experiment och statistiska metoder 

(Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

De kvantitativa metoderna kännetecknas av att (Holme & Solvang, 2000): 

▪ Det är en metod som är inriktad på beskrivning och förståelse för 

verkligheten. 

▪ Materialinsamlingen sker genom avstånd till den verklighet man vill studera 

genom att subjektet studeras utifrån. Detta medför en ytligare och bredare 

förtåelse för det man studerar. 

▪ Man använder sig av systematiska och strukturerade observationer som 

exempelvis en enkät med fasta alternativ. 

▪ Den insamlade informationen kommer från flera subjekt för att få en bred 

förståelse för det som studeras. 

▪ Man är intresserad av det genomsnittliga eller det representativa samt för  

avskilda variabler. 

 

Styrkan hos den kvantitativa metoden är att man kan göra statistiska generaliseringar. 

Detta medför att man med hyffsad stor säkerhet kan uttala sig om uppfattningar och 
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åsikter hos gruppen som det studerade urvalet representerar (Holme & Solvang, 

2000). Metoden är dock inte anpassad för att få fram information om sociala 

strukturer. Då är den kvalitativa metoden bätttre lämpad (Holme & Solvang, 2000). 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Hos kvalitativa studier består materialinsamlingen av mjuka parametrar som tex. 

kvalitativa intervjuer och analyser av texter (Patel & Davidsson, 2014). Det 

insamlade materialet beskrivs alltså med ord (Höst et.al, 2009) eller med analyser och 

tolkningar av text som Karin Widerberg (2006) uttrycker det. 

 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att (Holme & Solvang, 2000): 

 

▪ Det är en metod som är inriktad på beskrivning och förståelse av 

verkligheten. 

▪ Materialinsamlingen sker genom närhet till den verklighet man vill studera 

genom att företeelsen studeras inifrån med en nära relation. Detta för att ge 

en djupare förståelse för det som studeras. 

▪ Den insamlade informationen kommer från få företeelser för att även detta 

medföra en djupare förståelse. 

▪ Kvalitativa intervjuer är ett vanligt sätt att samla in material på. 

▪ Strukturer och sammanhang är av stort intresse i studien. 

 

Styrkan hos den kvalitativa metoden ligger i att den ger en helhetsbild och en ökad 

förståelse för sociala relationer, samt att en nära relation med det studerade subjektet 

medför en djup förståelse för det som studeras (Holme & Solvang, 2000). Nackdelen 

är att närheten till subjektet kan påverka resultatet vilket är något som forskaren 

behöver vara väl medveten om vid analys av det insamlade materialet (Holme & 

Solvang, 2000).  

 

2.2.3 Val av metod 

Examensarbetet ämnar att beskriva och förstå byggprojektledarens kompetensbehov 

och ledarskap. För att kunna göra det kommer ett antal byggprojektledare att studeras 

för att få en djupare förståelse för hur de uppfattar sin verklighet. Även strukturer och 

sammanhang från det insamlade materialet kommer att analyseras för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras. Vid val av metod är det viktigt att välja den 

metod som bäst passar för att illustrera det problem som studien avser (Holme & 

Solvang, 2000).  Eftersom studien ämnar att få en djupare förståelse för de studerade 

subjekten och är intresserad av att analysera strukturer och samanhang lämpar sig den 

kvalitativa metoden bäst. Detta eftersom de passar in i Holme & Solvang (2000) 

kännetecken för den kvalitativa metoden. Studien handlar även om sociala strukturer 



 

 

 

där den kvalitativa metoden lämpar sig bättre än den kvantitativa enligt Magne Holme 

och Krohn Solvang (2000).  

2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie hjälper till att bilda en helhetsbild av kunskapen inom det ämne 

man skriver om och minimerar risken att man missar kunskaper som redan finns (Höst 

et.al, 2009). Litteraturgenomgången ska även ge en inblick av vilka frågeställningar 

som är viktiga i området (Bell & Waters, 2017).  När man utför litteraturstudien är 

det viktigt att kritiskt granska de källor och texter som man läser och använder sig av 

(Bell & Waters, 2017). Att vara kritisk innebär att man ifrågasätter det man läser 

genom att granska vilken metod de använt, vilket resultat de kommit fram till samt 

vilka slutsatser de drar (Blomkvist & Hallin, 2014). Med andra ord ska man alltså 

granska källornas validitet och reliabilitet innan man använder sig av dem (Blomkvist 

& Hallin, 2014).  Anledningen till detta är att inte alla källor har samma trovärdighet. 

Vissa källor speglar den skrivande personens åsikt eller subjektiva erfarenhet och 

andra källor har blivit vetenskapligt granskade av andra forskare (Höst et.al, 2009).  

 

I detta examensarbete har litteraturstudien utförts genom en kombination av 

internetkällor i form av vetenskapliga artiklar och tryckta källor. De vetenskapliga 

artiklar som har använts har tagits fram genom sökning på sökmotorerna Google 

scholar och lubsearch, vidare har artiklarnas referenslista studerats för att därigenom 

hitta andra intressanta artiklar. Vid urval av artiklar har endast vetenskapligt 

granskade artiklar använts. Sökorden som har använts har varit: Project management 

journal, success factors project management, success factors construction 

management, leadership, construction management, project success, critical success 

factors, leadership competence. Utöver dessa har runt tjugo olika böcker i ämnena 

projektledning, forskningsmetodik och ledarskap även studerats för att få en 

helhetsbild i ämnet.  
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2.4 Fallstudiemetodik  

En fallstudie kan beskrivas med ett par grundläggande egenskaper (Merriam, 2009). 

Den fokuserar på ett fenomen som kan vara en person, en händelse, en social grupp 

eller en process (Merriam, 2009). Därför lämpar sig fallstudier bra då man vill 

studera frågor, situationer eller problem som uppstår i verkligheten (Merriam, 

2009). En fallstudie är deskriptiv, det vill säga att studien är beskrivande 

och djupgående (Höst et.al, 2009). Studien är vanligtvis kvalitativ och slutresultatet 

beskrivs oftast med ord till skillnad mot siffror och statistik (Merriam, 2009). Därför 

är en fallstudie lämplig när man vill studera en avgränsad del av ett problem på djupet 

men kan även användas som en förstudie till en kvantitativ studie (Bell & Waters, 

2017). Detta kan även bidra till nya upptäckter om det man undersöker eller att man 

bekräftar tidigare gjorda studier om resultatet från ens fallstudie sammanfaller med 

deras (Merriam, 2009).    

 

En fallstudie är flexibel och man kan ändra inriktning och problemformulering under 

studiens gång (Höst et.al, 2009). Vid insamling och analys av material till en 

fallstudie finns det inga speciella metoder (Merriam, 2009) men det är vanligast att 

man använder sig av kvalitativa intervjuer, observationer eller en dokumentanalys 

(Höst et.al, 2009). Forskaren har en viktig roll i datasinsamlingen eftersom hon eller 

han kan ta hänsyn till hela samanhanget, även icke-verbala budskap vid intervjuer 

eller obeservationer (Merriam, 2009).  

 

När man utför en fallstudie studeras de unika drag som utmärker det studerade 

objektet (Bell & Waters, 2017). Detta har medfört till att fallstudier har fått utstå 

kritik för att de inte är generaliserbara då endast ett eller ett fåtal fall studeras (Yin, 

2011). Detta stämmer till viss del då en fallstudie inte är generaliserande för hela 

populationen eftersom ett urval har gjorts men slutresultatet kan ändå mynna i en 

teori som är generaliserbar (Yin, 2011). En annan kritik som fallstudier har fått är att 

det är svårt att kontrollera informationsinsamlingen när bara enstaka händelser 

studeras. Det finns därför risk för att resultatet är förvrängd  (Bell & Waters, 2017). 

Yin (2011) anser inte att det är något som är unikt för fallstudier utan att det även 

kan hända vid experimentella studier eller vid surveystudier.  

 

Eftersom examensarbetet ämnar undersöka byggprojektledarens kompetens och 

ledarskapsförmåga som behövs för att leda ett framgångsrikt projekt passar en 

fallstudie väl in. Detta eftersom den är djupgående och kan användas för att studera 

en social grupp vilken i detta fall är projektledarna. Metoderna som kommer att 

användas för datainsamlingen är kvalitativa intervjuer med projektledare och en 

dokumentanalys.  

 

 



 

 

 

2.4.1 Fallföretaget 

Studien utfördes i samrbete med  konsultbolaget WSP som är ett globalt bolag med 

50 kontor i Sverige och inriktar sig mot samhällsbyggnad. Företaget valdes eftersom 

de har avdelningen Management i Malmö som arbetar med byggprojektledning och 

för att de visade ett stort intresse för studiens frågeställning. 

2.5 Intervjumetodik  

Intervjuer är ett vanligt sätt att samla in kvalitativt datamaterial på eftersom man på 

så sätt kan lära sig hur enskilda personer resonerar kring olika frågor (Höst et.al, 

2009). En  intervju är flexibel och liknar en vardaglig situation vilket medför att den 

intervjuade får utrymme att påverka samtalets utveckling (Holme & Solvang, 2000). 

Trots intervjuernas flexibla karaktär är det viktigt att de även följer en struktur och  

har ett syfte så att man som forskare får svar på sina frågor (Kvale, 1997). 

 

Som med alla insamlingsmetoder finns det en del för- och nackdelar med att använda 

intervjuer som materialinsamling (Bell & Waters, 2017). En fördel med intervjuer är 

att de ger olika personers synvinkel och uppfattning på ett ämne vilket ger en komplex 

bild av problemet (Kvale, 1997). Detta kan dock även vara en nackdel eftersom 

analysen av svaren kan bli svår (Bell & Waters, 2017). En annan fördel är att metoden 

är flexibel. Intervjuaren kan ställa följdfrågor för att fördjupa svaren samt avläsa 

tonfall, mimik och känslor för att på ett bättre sätt kunna förstå vad respoindenten 

berättar (Bell & Waters, 2017). Ytterligare en nackdel med intervjuer är att de tar lång 

tid att utföra vilket medför att man i kortare projekt endast hinner intervjua få 

personer. Detta ger därmed en mindre datainsmaling än om man exempelvis jämför 

med enkäter (Bell & Waters, 2017). 

 

Innan man ska hålla en intervju behöver man välja ut viktiga teman som man vill att 

intervjun ska täcka (Holme & Solvang, 2000). När man sedan formulerar sina frågor 

är det viktigt att tänka på att de inte ska vara ledande, inte ha några outtalade 

förutsättningar, inte finnas några värderingar i frågorna samt att man endast ställer en 

fråga i taget (Bell & Waters, 2017). Nästa steg är att sedan att välja intervjuform 

(Lantz, 2007). Det finns tre olika intervjuformer (Bell & Waters, 2017):  

 

▪ Strukturerade intervjuer 

▪ Semi-strukturerade intervjuer 

▪ Ostrukturerade intervjuer 

 

De olika formerna ger olika data, beskriver olika kontext samt ger olika resultat och 

slutsatser det är därför viktigt att man väljer form noggrant (Lantz, 2007).  
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2.5.1 Intervjuformer 

2.5.1.1 Strukturerad intervju 

Med en strukturerad intervju innebär det att man ställer på förhand utformade frågor 

i en bestämd ordning. Frågorna har formulerats på ett sätt så att den intervjuade 

svarar om sin uppfattning eller erfarenhet om ett specifikt fenomen utifrån olika 

svarsalternativ (Lantz, 2007). Det fungerar i princip som en muntlig enkät (Höst 

et.al, 2009). Denna typ av intervjuer är en bra metod om man vill få svar på 

kvantiteter och om man vill förenkla jämförelser mellan individer (Lantz, 2007).  

2.5.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

När man utför en semi-strukturerad intervju har man under varje tema man vill ta 

upp en del frågor som stöd. Beroende på hur intervjun utvecklas kan man ändra 

ordning eller formuleringar på frågorna (Höst et.al, 2009). Detta lämnar en viss frihet 

för den intervjuade att prata och utveckla om det som är viktigt för denne, men 

intervjuaren kan även hålla en viss struktur på intervjun för att hålla den till ämnet 

(Bell & Waters, 2017).  

2.5.1.3 Ostrukturerad intervju 

Vid en ostrukturerad intervju ställs en öppen fråga om ämnet som ska diskuteras och 

den intervjuade får fritt prata om sina tankar kring ämnet (Höst et.al, 2009). Eftersom 

den intervjuade beskriver sin bild av verkligheten ökar denna intervjuform 

förståelsen för människors subjektiva erfarenheter (Lantz, 2007). Denna 

intervjuform kan ge mycket och viktig information om ämnet men kräver viss 

kunskap och erfarenhet av den som intervjuar (Bell & Waters, 2017). Detta eftersom 

man behöver utveckla en bra metod så att man får ut användbar data från intervjuerna 

(Bell & Waters, 2017). 

 

2.5.2 Val av intervjuform 

Examensarbetet ämnar studera byggprojektledarens kompetens samt 

ledarskapsförmåga och är därför intresserad av projektledarnas subjektiva uppfattning 

om ämnet. Därför valdes den semi-strukturerade intervjumetoden som 

materialinsamlingsmetod.  Med hjälp av denna metod kan projektledarna utveckla 

sina tankar om ämnet samtidigt som förutbestämda frågor och teman tas upp under 

intervjun. Detta för att säkerställa att materialet från intervjuerna ska kunna hjälpa till 

att svara på examensarbetets problemformulering. En del inom intervjuerna 

utformades även som en strukturerad intervju med syftet att projektledarna skulle dela 

in ett antal ledarskapskompetenser utifrån hur viktigt det är i deras arbete. 

Anledningen till att den delen det utformades som en strukturerad intervju var för att 

underlätta jämförelsen i analysen och för att kvantiteter var av intresse vid 

undersökning av vilka egenskaper som var viktigast. 



 

 

 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Intervjuer 

2.6.1.1 Urval 

Vid insamling av material från intervjuer behöver ett urval av vem som ska intervjuas 

göras. Urvalet till intervjuerna gjordes som ett kvoturval. Detta innebär att man 

identifierar en relevant subgrupp som man vill studera för att få svar på sina frågor 

(Merriam, 2009). Subgruppen omfattar de personer som bäst kan bidra med en ökad 

förståelse för det som ska studeras så att materialet kan användas för att svara på 

studiens problemformulering. Därefter delas subgruppen in i kategorier och ett 

godtyckligt antal personer från varje kategori väljs sedan ut (Merriam, 2009).  

 

Subgruppen som valdes att studeras var byggprojektledare på WSP 

Managementavdelning i Malmö. Dessa ansågs vara bäst lämpade för studien eftersom 

examensarbetet ämnar studera byggprojektledarens kompetensbehov. Därefter 

delades subgruppen in i kategorier utifrån kön, ålder och bakgrund varav 8 

projektledare valdes ut för intervjuer. Av dessa var 2 kvinnor och 6 män. Urvalet 

gjordes tillsammans med kontaktpersonens gruppchef där vi ämnade att få så maximal 

variation som möjligt hos respondenterna. Med anledning att täcka in så många olika 

perspektiv som möjligt från respondenterna. 

 

.  

 

 

 

Figur 3 Urvalets åldersfördelning 
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2.6.1.2 Intervjufrågor 

För att få bra information från intervjuerna är det avgörande att man ställer bra frågor 

(Merriam, 2009). Frågorna bör vara korta och enkla (Kvale, 1997) och det är viktigt 

att frågorna är formulerade så att de är förståeliga för den som blir intervjuad (Bell & 

Waters, 2017). Detta eftersom kvaliteten på intervjun och det insamlade materialet 

blir bättre om man använder ett språk med termer som den intervjuade förstår 

(Merriam, 2009).  Det finns sex typer av frågor som kan användas beroende på vilken 

information man vill få från den intervjuade (Merriam, 2009): 

 

▪ Frågor om erfarenheter och beteenden vilka ger information om erfarenheter, 

handlingar och aktiviteter som hade kunnat  observeras om man var 

närvarande  

▪ Frågor om åsikter och värderingar som används om man vill reda ut hur 

människor tänker om världen eller ett visst område 

▪ Frågor som handlar om känslor som kan användas om man vill få en 

förståelse över vilka känslor den intervjuade uppvisade vid en viss erfarenhet 

eller en viss tanke 

▪ Kunskapsfrågor som används när man vill att den intervjuade ska berätta vad 

den anser är fakta om ett visst ämne  

▪ Sensoriska frågor som kan ställas när man vill veta vilka sinnen den 

intervjuade är känslig för  

▪ Bakgrundsfrågor som används för att kunna ge en bild av respondenten  

 

När man ska skriva sina intervjufrågor kan man utgå från sin problemfrågeställning 

och dela in dem i mindre intervjufrågor. På så sätt säkerställer man temat på intervjun 

och utvecklar ett naturligt samtalsflöde (Kvale, 1997). Vid formulering av frågorna 

ska man tänka på att inte ställa ledande frågor, inte ställa ja/nej-frågor, inte ha några 

outtalade förutsättningar för frågan samt bara ställa en fråga i taget (Bell & Waters, 

2017). Anledningen är att man ska ge den intervjuade en chans att utveckla sina svar 

så att informationen man får ut blir så bra som möjligt (Merriam, 2009). Det är även 

viktigt att den som intervjuar är medveten om sin egen attityd för att inte påverka 

respondenten och håller en neutral inställning till intervjun (Merriam, 2009). 

Samtidigt som intervjuaren ska skapa en god kontakt med respondenten för att skapa 

en miljö som inbjuder till samtal (Kvale, 1997). Detta kan delvis göras med hjälp av 

ordningen på frågorna och intervjuarens tonfall (Bell & Waters, 2017) men även 

genom att lyssna uppmärksamt samt visa intresse, förståelse och respekt för den som 

intervjuas (Kvale, 1997).  

 

För att säkerställa att intervjufrågorna skulle hålla sig inom ämnet som ska studeras 

identifierades 3 teman från studiens problemställning som intervjuerna skulle 

behandla. Dessa var projektledaren och framgång, ledarskap samt 

ledarskapsegenskaper. Ett ytterligare inledande tema om intervjupersonens 

arbetsuppgifter lades också till för att i början av intervjun inbjuda till samtal och för 



 

 

 

att öka förståelsen om den intervjuade. Från dessa teman formulerades därefter ett 

antal intervjufrågor, se bilaga 1.  

2.6.1.3 Intervjuförfarandet 

Intervjuerna utfördes en och en i mötesrum där de kunde ske ostörda. Innan intervjun 

påbörjades förklarades intervjuns syfte och upplägg och respondenterna fick även 

lämna sitt godkännande om intervjun fick spelas in. Detta gjordes för att den 

intervjuade skulle förstå vad intervjun ville uppnå och vilka rättigheter respondenten 

har (Lantz, 2007).  Därefter inleddes intervjun med ett par korta bakgrundsfrågor om 

den intervjuades yrkesroll för att få en överblick överrespondenten, se bilaga 2 vilka 

sedan mynnade ut i intervjufrågorna, se bilaga 1.  

 

Intervjuerna utfördes i förstahand som semi-strukturerade intervjuer där frågorna 

och ordningen anpassades efter vad respondenten svarade. Punkten om 

ledarskapsegenskaper delades upp i två delar. Den första delen som handlar om att 

respondenten ska dela in ledarskapsegenskaper efter hur viktiga de är i sitt arbete 

utfördes som en strukturerad intervju. Det vill säga att respondenten endast fick ge 

förutbestämda svar på frågan vilka antecknades av intervjuaren. De övriga frågorna 

i punkten utfördes som en semi-strukturerad intervju. Se bilaga 1. 

 

Ledarskapsegenskaperna som respondenterna fick dela in i den strukturerade 

intervjun är tagna från Dulewicz & Higgs (2004), Turner & Müller (2005) och Chan 

och Chan (20004) och sammanställdes i tabell 1 avsnitt 3.2.1 Ledarskapsegenskaper.  

 
Tabell 1 Sammanställning av intervjutillfällen 

 Datum  

Respondent 1 3/10  

Respondent 2 7/10 

Respondent 3 11/10 

Respondent 4 11/10 

Respondent 5 15/10 

Respondent 6 17/10 

Respondent 7 17/10 

Respondent 8 4/11 
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2.6.2 Dokument 

En del av examensarbetets datainsamling kommer från en dokumentstudie.  En 

dokumentstudie kan utföras som ett komplement till materialinsamlingen från andra 

metoder som exempelvis intervjuer eller enkäter. Men det kan även vara den 

huvudsakliga metoden (Bell & Waters, 2017). Vid en dokumentstudie utgår man från 

dokument som tagits fram i ett annat syfte än den närvarande undersökningen (Höst 

et.al, 2009). Vid val av dokument är det viktigt att man använder sig av relevant 

material för studien som ska utföras. Detta görs lättast genom att man utgår från sin 

frågeställning (Merriam, 2009). Det är även viktigt att ha i åtanke dokumentets 

ursprungliga syfte när man läser det. Anledningen är att vissa material kan ha tagits 

fram i reklamsyfte för ett företag och ger därför inte samma bild av företaget som ett 

internt dokument (Höst et.al, 2009).  

Då examensarbetet syftar till att undersöka vilket kompetensbehov en 

byggprojektledare bör utveckla har fallföretagets befattningsbeskrivningar för 

karriärväg projektledning studerats. Karriärvägen för en projektledare på företaget 

delas in i de fyra nivåerna projektingenjör, projektledare, etablerad projektledare och 

senior projektledare. Där projektledarens ansvar och kompetens ökar för varje nivå. 

Eftersom examensarbetet ämnar undersöka byggprojektledarens kompetensbehov har 

endast dokumentets avsnitt om kompetens studerats.   

 

  



 

 

 

 

2.7 Analysprocessen  

All rådata som har samlats in under datainsamlingen behöver registreras, analyseras 

och tolkas. Detta görs genom att kategorisera det insamlade materialet genom att leta 

efter likheter, skillnader, grupperingar och mönster i datamängden (Bell & Waters, 

2017). Vid kvalitativ bearbetning analyseras oftast textmaterial. Om ljud- eller 

videoinspelningar ska analyseras skrivs det som sagts i intervjuerna ut i text, en 

transkribering görs (Patel & Davidsson, 2014). Detta är en tidskrävande process som 

tar betydligt längre tid att utföra än själva intervjun. Beroende på studiens syfte kan 

man välja att göra en sammanfattande transkribering men då kompromissas djup och 

precision i analysen (Höst et.al, 2009). När texten sedan analyseras är existensen av 

ord, begrepp och beskrivningar viktiga. Ibland är även frekvensen av när de 

förekommer i texten av intresse (Höst et.al, 2009). Har man dessutom texter som 

samlats in på andra sätt ska de ordnas och ställas samman med transkibreringarna. 

På detta sätt kan problemet analyseras och en helhetsbild av all insamlad material 

kan fås (Holme & Solvang, 2000).  Målet med analysen är att resultera i trovärdiga 

slutsatser och generaliseringar grundade på det insamlade materialet (Merriam, 

2009).   

 

Analysprocessen kan beskrivas på följande sätt (Lantz, 2007; Höst et.al, 2009): 

 

▪ Datainsamling av dokument och transkriberade intervjuer samlas i ett 

gemensamt textdokument 

▪ Den insamlade datamängden reduceras till rådata. Rådatan ska stämma 

överrens med frågeställningen och är det material som vidare kommer att 

analyseras 

▪ Rådatan kontrolleras mot det ursprungliga textdokumentet för att kontrollera 

att samma bild av innehållet fås 

▪ Nästa steg innebär att rådatan kodas genom att viktiga uttalanden eller delar 

markeras och kopplas ihop med nyckelord och kategorier. Det är viktigt att 

kodningen leder till en ökad förståelse och att inte det ursprungliga syftet i 

rådatan går förlorad  

▪ Mönster i den kodade rådatan söks och analyseras för att se hur delarna eller 

uttalandena relaterar till varandra. På så sätt fås även en bättre förståelse för 

helheten  

▪ Slutsatser tas utifrån analysen och frågeställningen besvaras 
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Figur 4 Analysprocessen enligt Lantz (2007) och Höst et.al (2009) 
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För att analysera intervjuerna transkriberades de först i sin helhet för att inte tappa någon 

information och därmed kompromissa analysens djup och precision. Därefter reducerades 

transkriberingarna till rådata. Rådatan kodades därefter utifrån teman: arbetsuppgifter, 

projektledaren och framgång, ledarskap och ledarskapsegenskaper varav mönster 

analyserades.   

 

Dokumentstudien analyserades genom att mönster mellan de fyra nivåerna 

projektingenjör, projektledare, etablerad projektledare och senior projektledare 

identifierades och reducerades till rådata. Därefter analyserades rådatan tillsammans med 

rådatan från intervjuerna på samma sätt som beskrivits ovan.  

2.8 Reliabilitet och validitet 

En studie måste vara trovärdig och pålitlig för att den ska vara av nytta för läsaren 

och andra forskare. Därför används begreppen reliabilitet och validitet (Merriam, 

2009). De är viktiga begrepp som är kopplade till kvaliteten av studiens 

tillvägagångssätt, analys och resultat (Svensson & Starrin, 1996).  

 

2.1.1 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Det vill säga om studien undersöker det som den ämnar undersöka 

(Merriam, 2009; Patel & Davidsson, 2014). Vid kvalitativa studier kan man 

säkerställa validering genom att (Höst et.al,2009): 

▪ All insamlad datamaterial och material från analysen sparas så att man kan 

spåra hur en viss slutsats har tagits.  

▪ Återkoppla till intervjupersonen och be dem läsa igenom transkriberingen för 

att säkerställa att man har uppfattat personen rätt 

▪ Använda sig av en tredje part som granskar undersökningen för att förhindra 

att man blivit hemmablind och okritisk 

▪ Använda sig av flera olika slags datainsamlingsmetoder för att få en bättre 

bild av det som ska undersökas 

▪ Att man utför långtidsstudier så att man lättare ser komplexiteten i det som 

ska undersökas. Det finns dock en risk med att forskaren blir en del av det 

som observeras om studien pågår under allt för lång tid.  

2.1.2 Reliabilitet 

Bell och Waters (2017) förklarar reliabilitet som ett mått på i vilken grad ett 

instrument eller metod ger samma resultat under olika omständigheter. Alltså handlar 



 

 

 

reliabilitet om hur bra studien motstår slumpmässiga variationer, det vill säga hur 

tillförlitlig studien är (Patel & Davidsson, 2014; Höst et.al, 2009). Dock är reliabilitet 

ett svårt begrepp när man studerar mänskliga processer eftersom mänskligt beteende 

är föränderligt, vilket medför till att upprepade studier inte alltid ger samma resultat 

(Merriam, 2009). Därför brukar reliabilitet i kvalitativa studier istället handla om att 

man ska kunna visa att datainsamlingen och analysen har gått till på ett tillförlitligt 

sätt (Akademin för ekonomi, 2019).  Detta kan uppnås på flera vis. Dels genom en 

noggrann datainsamling och analys så att läsaren kan bedöma hur man gått tillväga. 

(Höst et.al, 2009). Men även genom att kvalitativa intervjuer spelas in så att forskaren 

kan lyssna igenom dem flera gånger för att försäkra sig att allt har uppfattats korrekt 

(Patel & Davidsson, 2014). Man kan även använda sig av olika metoder vid 

materialinsamlingen för att stärka både studiens reliabilitet och validitet (Merriam, 

2009). 

2.1.3 Examensarbetets validitet och reliabilitet 

För att säkerställa examensarbetets validitet har allt material från datainsamlingen och 

analysen sparats så att slutsatserna som tagits i rapporten ska kunna spåras av andra. 

Ett annat sätt som validiteten har säkerställts är genom att frågeställningen 

kontinuerligt har återkopplats under arbetets gång för att säkra att den ställda 

problemformuleringen besvaras. Examensarbetets reliabilitet säkerställs genom att 

alla intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet för att inte viktig 

information ska gå förlorad. Om det varit oklarheter i den inspelade intervjun har 

intervjupersonen fått förtydliga och intyga att uppgifterna i transkriptionen är 

korrekta. Examensarbetets reliabilitet och validering styrks ytterligare eftersom olika 

metoder har använts vid materialinsamlingen. Eftersom allt datamaterial är insamlat 

från samma företag behöver fler studier med projektledare från andra företag göras 

för att ge en slutsats som representerar byggbranschen.  
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3 Teori 

3.1 Projektledning 

Att arbeta i projekt har människan gjort ända sedan man arbetat tillsammans i grupper 

och samhällen men begreppet projektledning är betydligt nyare (Jansson & Ljung, 

2004).  Begreppet projektledning och flera av dess tekniker uppkom i USA i samband 

med andra världskriget och kalla kriget. Där det utvecklades från militära och 

industriella projekt som Manhattanprojektet, internationella kärnvapenrobotar och 

ubåtar (Jansson & Ljung, 2004; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013). Eftersom 

arbetsformen är lämplig när en uppgift ska utföras inom en viss tid med specifika 

resurser började även andra verksamheter att arbeta i projektform (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2013). Idag är projekt en vanlig arbetsform som används i de flesta 

organisationer (Jansson & Ljung, Projektledningsmetodik, 2004). Byggbranschen är 

ett exempel där man arbetar i projektform då man vid beställning av en tjänst i princip 

alltid köper ett projekt eller en del av ett projekt (Hansson et.al, 2015).  

 

Ett projekt kan definieras som en avgränsad uppgift eller en temporär satsning med 

avsikt att skapa en unik vara, produkt eller tjänst (PMI, 2016; Hansson et.al, 2015). 

Från definitionen finns det fem karaktärsdrag som kan användas för att beskriva ett 

projekt (Jansson & Ljung, Projektledningsmetodik, 2004): 

 

▪ Temporärt  

▪ Nyskapande 

▪ Engångskaraktär 

▪ Komplext 

▪ Viktigt 

 

Dessa karaktärsdrag kan appliceras på uppförandet av en byggnad eller en 

anläggning. Ett byggprojekt är temporärt eftersom en ny organisation skapas för 

varje projekt. Det är nyskapande och viktigt då det uppförs med syfte att bidra till ett 

bättre samhälle. Det är av komplex karaktär då konstruktionens funktionskrav och 

mål inte alltid är tydligt formulerade. Samt att de är unika eftersom förutsättningarna 

skiljer sig åt för varje byggprojekt (Hansson et.al, 2015).  

 

En av anledningarna till att man väljer att använda sig av projektform är för att den 

nya tillfälliga organisationen kan skräddarsys med experter från olika områden efter 

projektets behov. Detta bidrar till att projektgruppens samlade kunskaper och 



 

 

 

erfarenheter är bred vilket oftast ger upphov till bättre diskussioner och beslut 

(Eklund, 2011). En annan anledning är att projektform är bättre lämpad för att styra 

fristående aktiviteter mot ett gemensamt mål (Tonnquist, 2008). En nackdel med att 

arbeta i projektform är att det ingår många människor med olika personligheter som 

är vana att arbeta på olika sätt. Detta kan initialt skapa olika problem, framförallt 

kommunikationsproblem (Eklund, 2011). En annan nackdel jämfört med en 

linjeorganisation är att projektet behöver styras upp i det initierande skedet. Dels 

genom att skapa rutiner och regler för hur det ska styras, dels genom att formalisera 

hur kommunikationen ska ske. Detta leder till mycket administration, möten och 

protokoll som är tidskrävande och bidrar till att projektformen till en början är ett 

ineffektivt sätt att arbeta på (Eklund, 2011). En annan risk som är kopplad till 

byggprojekt är att det omsätter stora summor pengar under en relativt kort tid, vilket 

kräver noggrann styrning av projektet. Detta för att inte problem som uppstår på 

vägen ska öka projektkostnaderna allt för mycket (Hansson et.al, 2015).  

 

3.1.1 Projektmål 

Att arbeta i projekt är en målinriktad process där projektmål används för att skapa en 

gemensam bild av projektets syfte, både för de ingående i projektet och för projektets 

intressenter (Jansson & Ljung, 2004). Projektmålet kan ses som en sammanfattning 

av vilket resultat man förväntar sig av projektet, vilken tid färdigställandet kommer 

att ta samt vilken kostnadsram projektet har (Jansson & Ljung, 2004). Projektmålet 

består alltså av de tre dimensionerna tid, resultat och kostnad (Hansson et.al, 2015). 

De ingående dimensionerna i projektmålet används för att styra projektet åt rätt 

riktning och kan illustreras med hjälp av en projekttriangel (Jansson & Ljung, 2004). 

Alla tre dimensioner går inte att prioritera samtidigt utan det är alltid en av 

dimensionerna som är högre prioriterad vilket påverkar de andra två. Om man 

exempelvis prioriterar tid innebär det att projektets slutdatum är viktigast och att 

resultat och kostnad kompromissas (Tonnquist, 2008). Avvägning om vilka 

dimensioner som kan kompromissas gör projektledaren tillsammans med projektets 

styrgrupp och beställaren (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013).   

Kostnad 

Resultat 

Tid 

Figur 5 Projekttriangeln med de tre dimensionerna - tid, 
resultat och kostnad enligt Jansson och Ljung (2004). 
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3.1.1.1 Tid 

 

Det tidsmässiga målet anger vilken tidsgräns projektet har och när det ska slutföras 

(Jansson & Ljung, 2004). I ett byggprojekt bör man skilja på överlämningen till 

beställaren och projektets slut. Detta för att man efter en godkänd slutbesiktning 

behöver ge utrymme för eventuella justeringar och kompletteringar som kan behöva 

utföras på det upprättade byggprojektet. Det är därför viktigt att projektmålet 

innefattar tillräcklig tid för att se till att byggnaden eller anläggningen är i funktion 

innan projektet anses slutfört (Hansson et.al, 2015).  

3.1.1.2 Kostnad 

Det ekonomiska målet anger vilken kostnadsram projektet har för att uppnå resultatet 

(Jansson & Ljung, 2004). I ett byggprojekt syftar kostnaden i projektmålet oftast till 

byggnadens eller anläggningens produktionskostnad. Detta kan leda till att 

slutprodukten blir dyrare ur ett livscykelperspektiv eftersom man inte tar hänsyn till 

intäkter och kostnader för drift och underhåll. Vilket är något man bör ha i åtanke när 

man formulerar det ekonomiska målet för ett byggprojekt enligt Hansson et.al (2015).  

 

3.1.1.3 Resultat 

Med resultat i projektmålet avses vad slutresultatet av projektet kommer att bli samt 

vilken kvalitet som ska uppnås (Jansson & Ljung, 2004). I ett byggprojekt är 

slutresultatet oftast en byggnad eller anläggning som definieras storleksmässigt och 

egenskapsmässigt så att det uppfyller de bestämda funktions- och kvalitetskraven 

(Hansson et.al, 2015).  

3.1.2 Projektets faser 

Ett projekts livscykel har en startpunkt och en slutpunkt och kan generellt delas upp 

i de tre faserna förstudie, planeringsfas och genomförandefas. Där 

genomförandefasen kan delas in etapperna realisering, överlämning och avslut.  

 

Förstudie Planeringsfas Genomförandefas 

Realisering Överlämning Avslut 

Figur 6 Projektets olika faser. Källa: Jansson och Ljung (2004) 



 

 

 

3.1.2.1 Förstudie 

Förstudien är projektets inledande fas där ett beslutsunderlag tas fram för att kunna 

bestämma om projektet ska genomföras eller inte (Jansson & Ljung, 2004). För att 

ta fram underlaget undersöker man olika faktorer. Dessa kan vara projekttid, 

projektkostnad samt kompetenser och aktiviteter som behövs för att projektet ska nå 

uppsatta mål (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013). Förstudien kan även innehålla 

analyser om alternativa lösningar eller sätt att genomföra projektet på (Jansson & 

Ljung, 2004). Faktorerna utvärderas sedan i relation till projektets framtida värde 

varav beslutsunderlaget tas fram (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013).  

3.1.2.2 Planeringsfas 

Planeringsfasens syfte är att ta fram planer över hur projektet ska genomföras och 

att förbereda organisationen inför projektets genomförande (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2013; Jansson & Ljung, 2004). Under planeringsfasen tas en 

projektplan fram. Denna ska fungera som ett övergripande dokumentet för planering 

och styrning av arbetet samt är det dokument som projektledaren agerar utifrån 

(Hansson et.al, 2015). Projektplanens innehåll är olika från projekt till projekt och 

beror på om projektet är målstyrt eller målsökande (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2013). Dock bör en projektplan innehålla information om projektets förutsättningar, 

en övergripande beskrivning av projektets mål och strategier, en beskrivning om 

organisationen samt tid-, resurs-, och kostnadsstyrning (Hansson, et.al, 2015; 

Jansson & Ljung, 2004). Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2013) bör även en 

osäkerhetsanalys, kommunikationsplan och kvalitetsplan vara med i projektplanen. 

Planeringsfasen övergår i genomförandefasen när beställaren godkänner 

projektledarens nuvarande plan (Jansson & Ljung, 2004) och när projektet har 

bemannats (Tonnquist, 2008). 

3.1.2.3 Genomförandefas 

Genomförandet delas upp i de tre etapperna realisering, överlämning och avslut 

(Jansson & Ljung, 2004). Under realiseringen utförs det planerade arbetet enligt 

projektplanen så att projektets resultat uppnås (Jansson & Ljung, 2004; Hansson 

et.al, 2015). Under genomförandet kan olika saker påverka projektet som exempelvis 

förändrat klimat eller personalavhopp. Det är därför vikitigt att projektplanen 

uppdateras kontinuerligt så att arbetet sker enligt senast uppdaterad plan (Hansson 

et.al, 2015). Realiseringsetappen är slut när projektets resultat har uppnåtts (Jansson 

& Ljung, 2004). I nästa etapp, överlämningen, lämnas det färdiga projektet över till 

beställaren så att projektet kan avslutas (Hansson, et.al, 2015). Byggbranschen är 

inte anpassad för överlämningsfasen eftersom upplärning av beställare och 

finjusteringar av byggnaden inte är inräknade. Istället är byggorganisationen klar när 

de har upprättat byggnaden eller anläggningen och lämnar sedan platsen. Detta leder 

ofta till att överlämningen blir ett irriterat moment då mottagaren inte anser att de 

har fått en funktionsduglig produkt. Genom att flytta fram projektets avslut eller 

genom att överlåta fasen till en annna organisation som är specialicerade på den kan 

irritationen minskas (Hansson, et.al, 2015). I den sista etappen avslutas projektet, 
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projektorganisationen avvecklas och de erfarenheter man har fått under projektets 

gång tas tillvara på. Det är viktigt att projektet får ett formellt avslut så att det kan 

utvärderas i sin helhet av projektgruppen och beställaren (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2013). Utvärderingen och erfarenheterna bör sedan sammanfattas i en 

slutrapport så att det kan användas i framtiden (Jansson & Ljung, 2004). Ett bra 

avslutat projekt kan skapa en positiv bild av projektet och tar fokus från eventuella 

problem och konflikter som har uppstått och hanterats under genomförandet 

(Tonnquist, 2008).   

 

3.1.3 Projektets organisation 

I ett projekt har beställaren och projektledaren de viktigaste rollerna och det är 

utifrån dem som projektet organiseras (Tonnquist, 2008). En bra organisation 

kännetecknas av att medarbetarna kan agera samordnat, effektivt, målmedvetet och 

självständigt. Organisationen bör utformas på ett sätt som underlättar och 

uppmuntrar kommunikation mellan medarbetarna (Jansson & Ljung, 2004). Detta 

underlättas om det är definierat i organisationen hur arbete, ansvar, beslut och 

befogenheter ska fördelas samt hur verksamheten ska ledas och samordnas (Hansson 

et.al, 2015). För att beskriva organisationens ansvarsnivåer används oftast ett 

hierarkiskt organisationsschema (Jansson & Ljung, 2004). Ett generellt 

byggprojekts organisationsstruktur kan se ut som i figur 7 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Byggherren är den som för egen räkning låter upprätta en byggnad eller anläggning 

och är normalt sätt även beställaren (Nordstrand, 2011). Under byggherren eller 

beställaren verkar en styrgrupp som tillsätts vid initieringen av projektet eller i 

samband med förstudien. Styrgruppens huvudsakliga ansvar är att fastställa och 

godkänna projektledarens projektplansförslag samt att fatta beslut om projektets 

framtid.  Medlemmarna i styrgruppen består oftast av representanter från beställaren, 

brukaren, kvalitetsansvariga och från de som levererar resurser till projektet (Hallin 

& Karrbom Gustavsson, 2013). Under styrgruppen verkar projektledaren som 

Byggherre 

eller beställare 

Styrgrupp 

Projektledare 

Konsulter, specialister, 

installationssamordning 

Kvalitetsansvarig 

enl. PBL 

Byggledare 
Projekteringsledare 

Projektering 

Konsulter 

Kontroll 

Besiktning 

Entreprenörer 

Underentreprenörer 

Figur 7 Organisationsschema för ett generellt byggprojekt modiefierad version av Nordstrand (2011) 

Projektgrupp 
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rapporterar om projektets status till styrgruppen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2013). Projektledaren ska planera och leda genomförandet av projektet i samarbete 

med byggherren. Under projektledaren finns det en kvalitetsansvarig som 

byggherren har utsett enligt plan- och bygglagen. Dennes uppgift är att bevaka att 

samhällets krav uppfylls och att viktiga kontroller utförs under projektets gång. 

Projektledaren kan i större projekt även behöva ta hjälp av specialister, konsulter och 

installationsamordnare för att kunna leda projektet framåt. Ibland kan det även 

behövas en projekteringsledare som hjälper till att samordna projekteringen. När 

projektet kommit in i produktionsfasen och entreprenörer ska upphandlas brukar en 

byggledare kopplas in. Byggledaren har som uppgift att leda projektet under 

produktionsfasen samt att kontrollera att besiktning av byggnaden eller 

anläggningen utförs (Nordstrand, 2011).  

3.1.4 Hur mäts ett framgångsrikt projekt? 

För att mäta framgång i ett projekt används de grundläggande kriterierna tid, kostnad 

och kvalitet (Atkinson, 1991). Utöver dessa har en rad andra kriterier föreslagits att 

användas som komplement. Chan och Chan (2004) har tagit fram kriterier som de 

anser behövs för att mäta framgång i ett byggprojekt, se figur 8. På svenska översätts 

de medurs till:  

▪ Kostnad som syftar till att projektets kostnad ska falla inom budgeten 

▪ Tid vilken syftar till att tidplanen ska hållas  

▪ Säkerhet som avser att projektet ska färdigställas utan större olyckor eller 

skador  

▪ Medarbetarnas nöjdhet  

▪ Brukarens förväntan/nöjdhet 

▪ Hållbarhet som avser att projektet ska ha så liten effekt på miljön som möjligt 

▪ Värde och vinst som syftar till att den slutförda produkten ska ge ett mervärde  

▪ Kvalitet som avser att konstruktionen byggs enligt den tekniska 

specifikationen  



 

 

 

 

Ett projekts framgång bedöms dock subjektivt av olika människor beroende på vilket 

personligt mål de har med projektet (Turner & Müller, 2007). Detta upptäckte även 

Collins och Baccarini (2004) i sin studie där det visade sig att entreprenörer tenderar 

att  väga kostnad och tid högst medan det för beställaren oftast var viktigare att 

brukaren och intressenterna var nöjda.  

 

Förutom framgångskriterier har framgångsfaktorer tagits fram för att öka 

sannolikheten av framgång i ett projekt (Turner & Müller, 2007). Exempel på 

framgångsfaktorer är tydligt projektmål, kommunikation och problemlösning (Pinto 

& Slevin, 1988) och projektledaren (Carvalho Alvarenga et.al, 2018). Turner och 

Müller (2005) identifierade en brist på forskning om projektledarens betydlese för 

framgång i ett projekt. I en annan studie de utförde föreslog de att även 

projektledarens ledarskap och kompetens är framgångsfaktorer för ett projekt (Turner 

& Müller, 2007).  

 

3.1.5 Projektledaren 

Projektledarens ansvar är att leda projektet fram till projektets avslut och se till att 

projektmålet uppnås (Jansson & Ljung, 2004; Tonnquist, 2008). Projektledaren är 

även ansvarig för projektgruppens arbete. Vilket medför att det är viktigt att 

projektledaren planerar, kontrollerar och styr arbetet så att projektet slutförs inom 

rätt tid, med rätt kostnad och med en god kvalitet (Eklund, 2011). Därför förväntas 

Figur 8 Kriterier för ett framgångsrikt projekt enligt Chan och Chan (2004) 



38 

en projektledare oftast ha generella kompetenser inom projektledningens 10 

kunskapsområden som har definierats av Project Management Institute (Edum-

Fotwe & McCaffer, 2000). Projektledningens kunskapsområden är (PMI, 2016): 

 

▪ Integrerad projektstyrning som omfattar att samordna och definiera aktiviteter 

och processer för att skapa en helhetsbild av projektet. 

▪ Omfattningsstyrning som omfattar de processer som ser till att projektet styrs så 

att det endast rymmer det arbete som krävs för att uppnå projektmålen. 

▪ Tidsstyrning som omfattar processerna som säkerställer att projektet färdigställs 

enligt tidsplanen. 

▪ Kostnadsstyrning vilken innefattar de processer som planerar, bedömer, 

budgeterar, finansierar och styr projektets kostnader i syfte att projektets 

totalkostnad ska ligga inom godkänd budget. 

▪ Kvalitetsledning som omfattar de processer som säkerställer att projekt- och 

produktkraven uppfylls. 

▪ Personalhantering som avser de processer som organiserar, hanterar och leder 

projektgruppen. Med syftet att projektgruppen ska bemannas med kompetenta 

personer på rätt roll så att projektet kan färdigställas.  

▪ Kommunikation som består av de processer som planerar, hanterar och styr både 

intern och extern kommunikation. 

▪ Riskhantering som avser att identifiera, analysera och styra risker samt att planera 

riskbemötande. Målet är att minimera negativa händelser och deras påverkan på 

projektet. 

▪ Upphandling som omfattar de processer som används för att köpa produkter eller 

tjänster från externa leverantörer. 

▪ Intressenthantering som består av de processer som behövs för att kunna 

identifiera och analysera personer, grupper eller organisationer som kan påverka 

eller kommer att påverkas av projektet. Målet är att de ska vara nöjda.  

 

Utöver de generella projektledningskunskaperna behöver en effektiv projektledare 

även ha goda branschkunskaper och teknisk kompetens inom projektområdet 

Kunskapsområden 

Integrerad 

projektstyrning Omfattningsstyrning  

Tidsstyrning 

Kostnadsstyrning 

Kvalitetsledning 
Personalhantering 

Kommunikation 

Riskhantering 

Upphandling 

Intressenthantering 

Figur 9 Kunskapsområden enligt PMI (2016) 



 

 

 

(Macheridis, 2009). Detta för att kunna veta vad de ska fråga efter och kunna 

instruera andra i projektet om vad de ska göra (Turk, 2007). Men även för att kunna 

bedöma tekniska lösningar och risker samt för att kunna veta vad som behöver 

prioriteras vid ett tekniskt problem i projektet. För en byggprojektledare är det därför 

viktigt att ha kunskaper inom byggprocessen, byggvetenskaper och designprocessen 

(Burger & Zulch, 2018). Med designprocessen avses projekteringsprocessen som 

innebär själva utformningen av byggprojektet. Vid designen använder man sig idag 

bla. av informationsprogram som CAD och BIM för att underlätta utformningen 

(Nordstrand, 2011).  

 

En stor del av en projektledarens arbetsuppgifter är sociala som att leda, 

kommunicera och engagera (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013). Därför behöver 

projektledaren utöver sina kompetenser även ha ett stort intresse för människor och 

vara medveten om vad deras drivkrafter är (Tonnquist, 2008). Detta styrks av 

Macheridis (2009) samt Edum-Fotwe och McCaffer (2000) som anser att en effektiv 

projektledare uppmuntrar och motiverar sina medarbetare så att de tillsammans kan 

arbeta mot projektmålet.  

 

 

 

3.2 Ledarskap 

Det finns ingen gemensam definition av ledarskap även om det är ett begrepp som 

används ofta (Jansson & Ljung, 2014). Anledningen till att begreppet är svårdefinierat 

är för att ledarskap används tvärvetenskapligt och i flera olika branscher (Allen, 

2018). Trots detta finns det en beskrivning som de flesta ledarskapsböcker använder. 

Där beskrivs ledarskap som en process där en person påverkar andra att agera i en 

viss riktning mot ett gemensamt mål (Jansson & Ljung, 2014; Önnevik, 2010; Denhart 

& Denhart, 2009; Granberg, 2013).  

 

3.2.1 Ledarskapsegenskaper 

Vad som krävs för ett bra ledarskap är något som har diskuterats ända sedan 

människor började samarbeta i grupper (Jansson & Ljung, 2014). Redan Konfucius 

500 f.Kr. uppförde en lista på egenskaper som en effektiv ledare behövde ha (Turner 

& Müller, 2005). Det är dock de senaste 100 åren som den systematiska forskningen 

om effektivt ledarskap tagit fart (Jansson & Ljung, 2014).  Den tidiga forskningen 

fokuserade på att finna personliga egenskaper som framgångsrika ledare hade 

gemensamt och utgick från att ledarskap var något man föddes med (Turner & Müller, 

2005).  Enligt Jansson och Ljung (2014) var det svårt att utveckla forskningen med 
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det synsättet eftersom man antingen var en ledare eller inte. Därför utvecklades 

forskningen till att undersöka vilka egenskaper och kompetenser en framgångsrik 

ledare behövde ha (Jansson & Ljung, 2014).  

 

Från en studie som Dulewicz och Higgs (2004) gjorde föreslog de att en 

projektledares ledarskapsegenskaper kunde delas in i de tre kategorierna: 

 

▪ Intellektuell intelligens (IQ) 

▪ Ledaregenskaper (MQ) 

▪ Emotionell intelligens (EQ) 

 

Där intellektuell intelligens avser problemlösningsförmåga och andra egenskaper som 

är kopplade till intelligens. Ledaregenskaperna syftar på kunskaper och färdigheter 

inom management som exempelvis resurshantering och emotionell intelligens avser 

förmågan att hantera sina och andras känslor som exempelvis självmedvetenhet och 

intuition. Förutom kompetenserna och egenskaperna som Dulewicz och Higgs (2004) 

tagit fram anser Chan och Chan (2004) att teamwork är en viktig egenskap för en 

byggprojektledare eftersom ett byggprojekt behöver en bra teamanda för att kunna 

slutföras. Turner och Müller (2005) anser att även kompetenserna problemlösning, 

självförtroende, teknisk kompetens, initiativtagande och konflikthantering är viktiga.  

Tabell 2 visar en sammanställning av ledarskapsegenskaper som är viktiga för en 

projektledare enligt forskning kring ämnet. Ledarskapsegenskaperna är sorterade i tre 

olika kategorier efter författarnas egen indelning. 

 

 
Tabell 2 Sammanställning av viktiga ledarskapsegenskaper för en projektledare funna i forskningsstudier 

Ledarskapsegenskaper Källa 

Intellektuell intelligens (IQ)  

Kritisk analys och bedömning – att 
man kan identifiera fördelar och 
nackdelar med ett beslut och är 
medveten om vilken effekt det 
kommer att ge 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Innovation och fantasi  Dulewicz och Higgs (2004) 
Strategiskt perspektiv – identifierar 
möjligheter och hot 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Tekniks kompetens Turner och Müller (2005) 

Problemlösning Turner och Müller (2005) 
Ledaregenskaper (MQ)  

Initiativtagande Turner och Müller (2005) 
Resurshantering Dulewicz och Higgs (2004) 

Engagerad kommunikation – man 
engagerar andra och kan skräddarsy 
kommunikationssättet beroende på 
vem man pratar med 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Förmåga att stärka andra – tex 
genom att uppmuntra personen till 
ökat eget ansvar 

Dulewicz och Higgs (2004) 



 

 

 

Mentorskap – att man hjälper 
andras utveckling genom att träna 
eller lära upp dem 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Målfokuserad – man är fast 
besluten att uppnå målet 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Konflikthantering Turner och Müller (2005) 
Teamwork Chan och Chan (2004) 

Emotionell intelligens (EQ)  

Självmedvetenhet – man är 
medveten om sina känslor och kan 
kontrollera dem 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Emotionell motståndskraft – man 
kan prestera och behålla fokus 
oavsett hur situationen ser ut 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Intution – man använder 
magkänslan för att ta beslut när 
information är tvetydig 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Samspel med andra människor Dulewicz och Higgs (2004) 
Påverkan - Förmåga att få andra att 
ändra synvinkel genom att förstå 
deras ståndpunkt och ändra 
argumentet därefter 

Dulewicz och Higgs (2004) 

Motivation – man har drivkraft och 
energi för att uppnå resultat  

Dulewicz och Higgs (2004) 

Självförtroende Turner och Müller (2005) 
Noggranhet Dulewicz och Higgs (2004) 

 

 

Vilka av kategorierna som är viktigast för att en projektledare ska kunna leda sitt 

projekt till framgång råder det delade meningar om bland forskarna. Tidigare studier 

av Dulewicz och Higgs (2000) påvisade att egenskaper inom emotionell intelligens 

(EQ) och ledaregenskaper (MQ) styrde största delen av projektledarens prestation, 

medan endast 27 % av projektledarens prestation härstammade från egenskaper inom 

intellektuell intelligens (IQ). Detta stämmer överens med Golemans teori (1995) om 

att emotionell intelligens är viktigare ju högre ledaransvar personen har.  Även 

Geoghegan och Dulewicz (2008) fann att framförallt ledaregenskaper och egenskaper 

inom emotionell intelligens är viktigast. Detta eftersom en projektledare behöver 

kunna hantera en mängd resurser men även kunna hantera svåra intressenter vilket 

kräver en god social förmåga. Egenskaper som de lyfter fram som viktiga är 

resurshantering, förmåga att stärka andra, mentorskap och motivation. Turner och 

Müller (2010) anser att kategorin som är viktigast beror på vilket sätt projektets 

framgång mäts. Om projektets framgång mäts utifrån kriterierna tid, kostnad och 

kvalitet är egenskaper inom intellektuell intelligens (IQ) viktigast och framförallt att 

projektledaren har ett strategiskt perspektiv. Anses projektet vara framgångsrikt om 

projektets intressenter bedömer det som framgångsrikt är ledaregenskaper (MQ) 

viktigast och lyfter fram resurshantering som en viktig egenskap. Om projektet 

däremot mäts utifrån brukarens nöjdhet och långsiktiga framgång anser de att 

egenskaper inom emotionell intelligens (EQ) är viktigast.   
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4 Resultat 

4.1 Dokument 

Företaget delar in projektledarens kompetens i kategorierna yrkestekniska 

kompetenser och beteendekompetenser. Kontaktpersonen från företaget förklarar att 

de yrkestekniska kompetenserna är specifika för rollen som projektledare medan 

beteendekompetenserna är samma för alla i företaget. De yrkestekniska 

kompetenserna beskriver vilka kompetenser projektledaren behöver utveckla för att 

klara av sitt arbete medan beteendekompetenserna huvudsakligen beskriver på vilket 

sätt projektledaren ska agera. Företaget förväntar sig även att de lärda kompetenserna 

på var nivå ska följa med projektledaren hela karriärvägen. Nedan följer en 

sammanställning av företagets framtagna kompetenser.  

 

4.1.1 Yrkestekniska kompetenser 

De yrkestekniska kompetenser som företaget har identifierat är: 

 

▪ Försäljning som huvudsakligen syftar till att projektledaren ska utveckla en 

förståelse till kundens behov och aktivt bidra till merförsäljning 

▪ Metod och verktyg som beskriver att projektledaren ska kunna tillämpa 

PMI:s 10 kunskapsområden samt kunna använda sig av relevanta IT-

verktyg, hjälpmedel och metoder  

▪ Lönsamhet som avser att projektledaren ska se till att uppdragsbudgeten 

hålls och att förändringar som ÄTA behandlas korrekt. Under lönsamhet 

förväntar sig även företaget att projektledaren aktivt arbetar med att fylla på 

sina uppdrag så att de inte är sysslolösa. 

▪ Uppdragstyrning och kvalitet som syftar till att projektledaren ska kunna 

uppfylla verksamhetssystemets krav för uppdraget. Verksamhetssystemet 

ligger på företagets intranät och är den plats där allt som berör uppdraget 

samlas som exempelvis tidplaner, budget och lista på medlemmar i 

uppdraget. När ett nytt uppdrag startas registreras det i systemet som ger en 

lista på aktiviteter som ingår i den typen av uppdrag. En del av aktiviteterna 

är låsta och behöver uträttas för att uppdraget ska uppfyllas. Vilket är det 

som menas med att projektledaren ska följa verksamhetssystemets krav.   
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4.1.2 Beteendekompetenser 

Beteendekompetenserna som företaget har identifierat är: 

 

▪ Ägandeskap vilket innebär att projektledaren ska ha rimliga och tydliga 

förväntningar på sig själv och andra  

▪ Resursplanering som syftar till att projektledaren ska kunna planera sitt och 

andras arbete på ett strukturerat sätt så att projektets kvalitet och mål uppnås 

▪ Leverans hänger ihop med resursplaneringen men med ett tydligare fokus på 

att projektet även ska levereras inom utsatt tid  

▪ Affärsmässighet vilken avser att projektledaren ska utveckla en förståelse 

för de vanligaste affärsprinciperna, affärsuppläggen och kontraktsformerna 

samt kunna utföra förhandlingar och affärsuppgörelser.  

▪ Problemlösning som avser att projektledaren kan identifiera och lösa 

komplexa problem och även hjälpa andra med sin problemlösningsförmåga 

▪ Utveckling som innebär att projektledaren ska vara öppen för förändringar, 

ta vara på nya perspektiv och att bidra till utveckling på företaget 

▪ Samverkan som syftar till att projektledaren ska uppmuntra till samarbete 

och vårdande av relationer både internt på företaget och externt.  

▪ Kunskapsdelning som avser att projektledaren aktivt ska ta del av andras 

kunskaper och dokumentera sina kunskaper på ett tydligt sätt så att de kan 

överföras till andra.  

▪ Kundrelation som avser att projektledaren ska utveckla en lyhördhet inför 

kundens behov och en förståelse för hur sitt beteende kan påverka kunden  

▪ Feedback avser att projektledaren ska göra det möjligt för feedbackutbyte i 

sina uppdrag. 

▪ Medarbetarskap och ledarskap som syftar att projektledaren ska visa intresse 

för sina kollegor och deras utveckling samt aktivt ta en ledande roll. 

▪ Etik och moral som visar att projektledaren ska utveckla en stor professionell 

integritet i sitt arbete och alltid hålla etiska riktlinjer både för sig själv och 

för andra. Projektledaren ska även tydligt markera när det sker avvikelser 

från företagets uppförandekod.  

▪ Hållbarhet som avser att projektledaren aktivt ska bidra till utveckling av 

interna rutiner och arbetssätt samt att belysa för intressenter hur hållbara 

lösningar kan levereras i uppdragen.  

4.2 Intervjuer 

Eftersom intervjuernas utformning var semistrukturerade skiljde sig 

frågeställningarnas formulering och ordningen på frågorna åt beroende på vad den 

intervjuade berättade. Nedan presenteras respondenternas svar utifrån varje tema och 

ungefärlig frågeställning. 

 



 

 

 

4.2.1 Tema: Arbetsuppgifter 

Hur ser en vanlig dag ut för dig i ditt arbete som projektledare? 

 

Respondent 1 berättar att en dag kan se olika ut med arbetsuppgifter som kan vara 

praktiska som platsbesök och besiktningar, till mer administrativa uppgifter som att 

granska fakturor och mailkorrespondens för att samordna projekt. Respondenten 

berättar även att det finns en del jobbiga arbetsuppgifter som innebär jagande av 

personer som är svåra att få tag på eller osäkerheter som behöver redas ut i projekten.  

 

Enligt respondent 2 består en vanlig dag av mailkorrespondens för att svara på akuta 

frågor eller för att skicka vidare frågor till någon annan som kan besvara dem. Andra 

arbetsuppgifter som betas av under dagen är att skriva protokoll, utreda saker, jaga 

folk, fråga om saker, samordna och att gå på möten.  

 

Respondent 3 menar att det inte finns någon vanlig dag eftersom alla dagar varierar 

mellan kontorsarbete och att vara ute på plats. Generellt delar respondenten in en 

vanlig dag i mailkorrespondens med beställare och hyresgäster samt att fortsätta med 

det som inte hunnits med föregående dag. Arbetsuppgifterna kan vara allt från 

rapportskrivande av beställningar och protokoll till möten och besiktningar. 

Sammanfattat berättar respondenten att allt handlar om kommunikation, om att 

förmedla vad som ska göras.  

 

Även respondent 4 berättar att dagarna är väldigt varierande detta beror på att 

respondenten oftast är delaktig i flera projekt som befinner sig i olika faser samtidigt. 

Detta medför därför till att arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Dessa kan vara 

avstämning om hur byggnationen går i projekten genom kontakt med beställare och 

entreprenör, hålla i byggmöten, skriva protokoll, avstämning vid upphandling när 

projekt ska läggas ut för annonsering och att skriva förfrågningsunderlag. 

Sammanfattat beskriver respondenten sin dag som mycket kontakt med beställare 

och entreprenör.  

 

Respondent 5 anser att en vanlig dag handlar om kommunikation mellan människor 

och att en projektledares arbete är administrativt. Arbetsuppgifterna handlar om att 

leda och fördela arbetet, om att följa upp arbetet och besluten för att säkerställa att 

målet hålls, att skriva protokoll, att gå på möten och att strukturera upp saker som 

ska göras. Har man tur får man även vara ute på byggarbetsplatsen beroende på i 

vilken fas projektet befinner sig i berättar respondenten. Respondenten förklarar 

även att en projektledares uppgift generellt kan beskrivas som att se till att beslut blir 

genomförda eller att driva processen framåt så att beslut tas.  

 

Respondent 6 delade in sitt dagliga arbete i två olika kategorier där 80 % av arbetet 

ägnades åt byggledning och 20 % åt besiktning och som kontrollansvarig. Vidare 

berättade respondenten att det mesta av det dagliga arbetet går åt byggledning med 
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snabba beslut, mycket kommunikation via telefon eller mail, skrivande av protokoll 

och problemlösning. Resten består av punktinsatser som besiktningsman och som 

kvalitetsansvarig. 

 

Respondent 7 beskriver att en vanlig dag består av många möten, att svara på frågor 

och att knuffa på andra för att få svar på frågor, det är även mycket mail och telefon 

samt administrativt arbete som att skriva protokoll och att upprätta tidplaner. 

Respondenten belyste även vikten av god kommunikation eftersom det dagliga 

arbetet består av kommunikation på alla möjliga sätt. 

 

Respondent 8 berättar att en vanlig dag består av mycket inläsning, 

mailkorrespondens och möten. Vissa dagar är det även avstämningar av levererade 

handlingar, ekonomi och tid. Respondenten berättar att man sitter i många möten 

som projektledare. Vissa leder respondenten själv och behöver då förbereda sig inför 

dem. På de möten som respondenten endast deltar i skriver respondenten alltid egna 

minnesanteckningar och följer sedan upp dem efter mötet för att ha koll på vad som 

behöver göras.  

 

 

Vad lägger du mest tid på under ditt dagliga arbete? 

 

Respondent 1 lägger mest tid på administrativt arbete som att granska fakturor, 

fundera på hur olika mail ska formuleras samt att skriva ihop dem och att samordna 

arbetet såväl som projekten. Vidare berättar respondenten att vilka arbetsuppgifter 

som tar mest tid beror på projektens storlek och vilken roll respondenten har. I de 

små projekten som respondenten är med i tar jagandet av personer mycket tid medan 

i det stora projektet tar arbete framför datorn mycket tid.     

 

Enligt respondent 2 är möten det som respondenten lägger mest tid på och anser att 

det inte är särskilt produktivt. Respondenten berättar även att det finns fler möten ju 

större projekten är. Detta beror på att större projekt består av olika delprojekt som 

skapar gränsytor mot varandra, vilket ökar behovet av stämma av inom projektet. 

Respondenten anser även att det är lättare att driva projektet framåt i mindre projektet 

eftersom där också finns färre möten som tar upp ens tid. 

 

Respondent 3 lägger mest tid på att maila och att skriva rapporter eller protokoll. 

Vidare sammanfattar respondenten det som att för- och efterarbete är det som tar 

mest tid. 

 

Respondent 4 lägger mest tid på daglig samordning och löpande kommunikation för 

att stämma av inom projekten.   

 

Respondent 5 berättar att mest tid läggs på kommunikation med olika parter. 

 



 

 

 

Respondent 6 anser att mest tid läggs på kommunikation mellan entreprenör och 

beställare, mycket telefonsamtal samt att bekräfta olika beslut eller att ta beslut 

tillsammans med beställaren.  

 

Det som tar mest tid under en vanlig dag är möten enligt respondent 7 detta tar ännu 

mer tid i större projekt eftersom där finns fler möten. 

 

Respondent 8 lägger mest tid på att sitta i möten. Respondenten berättar även att det 

är fler möten ju större projektet är och är själv oftast med i stora projekt därav att 

mest tids läggs på det.  

4.2.2 Tema: Projektledaren och framgång 

Vad är ett framgångsrikt projekt för dig? 

Respondent 1 definierar ett framgångsrikt projekt som ett projekt där 

kommunikationen inom projektet fungerar bra och där alla är uppdaterade om vad 

som händer. Respondenten anser även att ett framgångsrikt projekt avslutas inom 

den avsatta tid- och budgetramen vilket oftast kan lösas genom att eventuella 

problem på vägen löses med god kommunikation och tydlighet. Vidare berättar 

respondenten att det oftare är bristande engagemang och dålig kommunikation i 

mindre projekt jämfört med större projekt. Detta tror respondenten beror på att 

personerna i projektet är mer benägna att ta ett projekt seriöst när det är större 

summor pengar inblandade, eftersom det är mer som står på spel. I mindre projekt 

tycker respondenten att det är extra viktigt att projektledaren driver på så att alla gör 

det de ska, särskilt om där är dåligt engagemang och kommunikation.  

 

Enligt respondent 2 är ett projekt framgångsrikt om det färdigställs i tid med rätt 

kvalitet och där alla medarbetare har mått bra under projektets gång så att ingen har 

blivit utbränd. Respondenten anser även att ett projekt är framgångsrikt om inga 

resurser har överskridits.  

 

Respondent 3 delar upp framgångsrika projekt i två kategorier antingen är de projekt 

där allt flyter på utan större problem eller så är det projekt där problem som har 

uppstått löses tillsammans inom organisationen eller i arbetsgruppen med god 

kommunikation. Respondenten anser även att projekt kan vara framgångsrika även 

om inte allt går rätt till så länge man lär sig något från dem.   

 

Ett framgångsrikt projekt enligt respondent 4 är ett projekt där både entreprenören 

och beställaren är nöjda med resultatet. Helst ska även projektets tid och budget 

hållas men det är viktigare att alla är nöjda med slutresultatet och att man får den 

produkt man har köpt eller beställt. 
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Respondent 5 anser att det finns ett sätt att mäta framgång i ett projekt. Det är genom 

att tid, kvalitet och kostnader har hållits. Eftersom alla i projektet inklusive 

projektledningen i slutändan blir bedömda på slutresultatet anser respondenten att 

det är viktigt med kontinuerliga avstämningar med beställaren. Detta för att se om 

beställaren är nöjd med arbetet och med projektledningen. Ibland kan det då komma 

fram att beställaren tycker att kommunikationen är otydlig eller att protokollen är 

slarviga vilket sedan kan lösas.  

 

Även respondent 6 definierar ett framgångsrikt projekt som ett projekt där ekonomin 

och tidplanen hålls vilket oftast löses med bra kommunikation. Respondenten anser 

även att ett projekt kan vara framgångsrikt trots förändringar från ekonomi- eller 

tidplanen så länge som de bidrar till mervärde och bygger på sunda beslut från 

beställare och entreprenör.  

 

Respondent 7 tycker att ett projekt är framgångsrikt när alla i projektet har samma 

mål och när tid, budget och kvalitet hålls. Respondenten berättar även att det uppstår 

problem i alla projekt. Dessa behöver lösas på ett professionellt sätt så att alla förstår 

hur man ska gå vidare och ändå hålla tid, budget och kvalitet. 

 

Respondent 8 anser att ett projekt är framgångsrikt när det är välplanerat samt att 

tider och ekonomi hålls.  

 

Berätta om ett framgångsrikt projekt du har varit projektledare för. 

 

Respondent 1 berättade om ett projekt där de skulle åtgärda en brandskada i ett kök 

där hela processen var väldigt smidig. De kom dit, tittade på vad som hade hänt och 

sedan berättade de för entreprenören vad som behövdes åtgärdas och bad dem att 

skicka en tidplan. Tidplanen följdes och slutbesiktningen gick igenom utan 

anmärkningar vilket var väldigt bra. 

 

Respondent 2 berättade om ett projekt där de skulle upprätta speciella byggnader 

med en tunnel som var 600 m lång under 5 m jord och en byggnad invid som matade 

den stora tunneln med förbindelsetunnlar. Respondenten delade projektledarrollen 

tillsammans med en kollega eftersom det var så mycket att göra. De delade snabbt 

upp arbetsuppgifterna utifrån vad de tyckte var roligt. Där respondenten snabbt tog 

projekteringsbitarna och de tekniska lösningarna medan kollegan tog de 

övergripande arbetsuppgifterna som tidplaner och leveransplaner. Detta tyckte 

respondenten var ett bra upplägg eftersom de arbetade med det som de är starka på 

och med ett bra slutresultat. Projektet var dock inte framgångsrikt budgetmässigt 

eftersom det mitt i kom direktiv uppifrån att ventilationsanläggningen skulle 



 

 

 

projekteras om. Detta påverkade inte bara ventilationsritningarna utan även K-, VS- 

och elritningarna så det blev ett omfattande arbete för alla projektörer.  I slutändan 

blev det en bra byggnad där de som flyttat in är nöjda så på det sättet var det ett 

framgångsrikt projekt.   

 

Respondent 3 valde att berätta ur ett generellt perspektiv eftersom det var svårt att 

prata om de projekten som respondenten var delaktig i då de var så pass små. 

Respondenten anser att ett projekt skulle vara framgångsrikt om alla delaktiga 

använder sig av tydlig kommunikation, hjälper varandra och där ingen försöker lägga 

över ansvaret på någon annan utan att alla bidrar till projektet.  

 

Respondent 4 berättade om ett projekt där de skulle utföra en klimatskalsrenovering 

med solcellsinstallation där både entreprenören och beställaren var nöjda med 

slutresultatet. Entreprenören blev nöjd eftersom en speciallösning för solcellerna 

arbetades fram vilket bidrog till att de fick möjlighet att testa nya sätt att arbeta på. 

Även beställaren blev nöjd då de fick möjlighet att testa ett pilotprojekt samt att deras 

hyresgäster var nöjda under projektets gång och med slutresultatet. 

 

Respondent 5 berättade om det första stora projektet där respondenten agerade 

huvudprojektledare från projekteringen till överlämningen. Projektet höll budget, tid 

och kvalitet vilket bidrog till att det blev ett väldigt bra projekt.  Respondenten 

berättar även om flera mindre projekt som respondenten har drivit hos samma 

beställare där alla har klarat tid, ekonomi och kvalitet. Beställaren var så nöjd med 

projekten att han hör av sig med jämna mellanrum för att starta upp nya projekt. 

Arbetet med den beställaren är väldigt smidig eftersom de arbetar med en inarbetad 

entreprenör och ungefär samma konsultgäng i alla projekten.  

 

Respondent 6 berättade om ett projekt där respondenten med kollegor var ansvarig 

för projekteringen och där nästan alla fack i respondentens företag involverades. I 

projektet hade beställaren initialt önskat att projektet skulle levereras innan jul men 

respondenten var tydlig från början att det inte skulle gå så att slutdatumet flyttades 

fram.  Trots det framflyttade slutdatumet lyckades de leverera projektet 1 månad före 

vilket beställaren var väldigt nöjd med och projektet blev framgångsrikt. 

 

Respondent 7 berättade om ett projekt där cisterner skulle vallas ut i en hamn. 

Entreprenören fick etablera sig på beställarens kontor vilket gjorde att de kom nära 

varandra och fick en förståelse för problemen tillsammans. När respondenten sedan 

kom dit var alla problem redan lösta och de var överens om allt även eventuella 

avsteg från handlingarna. Detta bidrog till att respondenten kunde ägna sig åt att leda 

dem framåt och följa upp deras arbete.  

 

Respondent 8 valde att berätta om ett stort projekt där ett rådhus skulle upprättas.  

Projektet blev lyckat då de lyckades hålla både tiderna och ekonomin. Respondenten 

förklarade även att man alltid stöter på problem på vägen i ett projekt. Men att det är 
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enklare att leda ett framgångsrikt projekt om man har duktiga projektörer och att 

entreprenören har blivit upphandlad på ett bra sätt.  

 

 

Vad var din roll som projektledare i framgången? 

 

Respondent 1 såg till att samordna och klara upp om det fanns några otydligheter så 

att ingenting förblev olöst eller dök upp i sista stund.  

 

Respondent 2 hjälpte till med att lösa problem samt att driva på projektet framåt. 

Respondenten lyfter även fram att det handlar om att alla i projektet hjälps åt 

eftersom man är en del av en kedja som tillsammans gör projektet.  

 

Respondent 3 anser att projektledarens roll är att samordna och att dra i trådarna för 

att se till att alla är med på vad som ska göras och av vem. Därför försöker 

respondenten att vara rak, öppen och tydlig vid givande av direktiv för att det inte 

ska bli kaos i projektet.  

 

Respondent 4 tycker att det är viktigt att stämma av vilka förväntningar som 

beställaren har och därefter stämma av dem med entreprenören. Detta så att alla i 

projektet är medvetna om vad som förväntas så att rätt kvalitet kan levereras. Därför 

brukar respondenten tydliggöra vad det är beställaren värdesätter för entreprenören 

och stämmer sedan av regelbundet under projektets gång.  

Respondent 5 ser sig själv som en blandning mellan lyhörd och envis och anser att 

de egenskaperna hjälper till i projektets framgång eftersom kompromisser hela tiden 

behöver göras.  

Respondent 6 hade en kommunikativ roll som gjorde att respondenten fick med sig 

alla på frågorna så att de kände sig engagerade i projektet. Respondenten var lite 

rädd att engagemanget skulle brista i gruppen och att de skulle fastna i projektet. 

Detta eftersom interna projekt ibland är jobbigare att arbeta i då det kan bli svårt att 

säga till en kollega eller chef. Som tur var upplevde inte respondenten att så var fallet 

utan alla jobbade för att få fram handlingarna vilket underlättade respondentens 

arbete.  

Respondent 7 berättar att det kanske egentligen var mer slumpen att entreprenören 

kunde etablera sig hos beställaren vilket ledde till att de fick en bra kontakt med 

varandra. När det uppstår sådana situationer försöker respondenten att inte ingripa i 

onödan utan tar en mer bevakande roll för att ha koll så att inte beställaren blir lurad. 

Respondenten försökte även att lyfta fram den förståelsen som beställaren och 

entreprenören fick för varandra eftersom det annars alltid blir diskussioner om bla. 

tilläggskostnader. 



 

 

 

Respondent 8 gav ett förslag i början om hur projektet skulle drivas till kunden och 

intervjuade sedan kunden om vilka viktiga tider som fanns. Eftersom projektet var 

offentlig skulle alla upphandlingar ske enligt LoU. Därför var respondenten extra 

noga vid framtagning av upphandlingsunderlag så att de inte skulle överklagas. 

Projektet utformades även som ett samverkansprojekt vilket respondenten anser var 

en bra modell och även bidrog till att de kunde hålla tiderna på ett lätt sätt. 

 

Berätta om ett mindre framgångsrikt projekt du har varit projektledare för. 

 

Respondent 1 berättade om ett projekt där respondenten hade svårt att få svar på sina 

frågor från beställaren samt att hyresgästen inte var hemma när det var planerat att 

de skulle komma dit. Bristen på engagemang hos både beställaren och hyresgästen 

ledde till att det drog ut på tiden och det blev förseningar i andra led i projektet. 

Därmed hölls inte tidplanen och projektet blev försenat.  

 

Respondenten berättade även om ett annat projekt där respondenten inte hade följt 

upp arbetet. Sedan visade det sig att projektet stod stilla eftersom någonting i ledet 

hade stannat upp och respondenten inte hade kontrollerat att allt rullade på. 

 

Respondent 2 berättade om ett projekt där de skulle projektera om en gammal 

stationsbyggnad till ett kontorshus. När de väl hade kommit igång med 

projekteringen insåg de att huset var skadat. Det hade läckt in vatten från taket vilket 

hade påverkat tak, väggar, golv och stommen neråt i huset. De insåg då att det skulle 

kosta mycket mer än den ursprungliga summan eftersom taket och väldigt mycket 

av golvet behövdes bytas samt kanske även golvbjälkar och syllar.  Beställaren hade 

inte råd med den nya kostnaden så projektet fick stoppas.  

 

Respondent 3 berättade generellt om projekt där det inte kändes som att alla strävade 

mot samma mål och där folk var dåliga på att återkoppla. Respondenten ansåg att det 

var en svår situation eftersom man som projektledare kan försöka att jaga folk för att 

få återkoppling men inte alltid få den. Detta kan påverka projektet genom att 

tidplanen fallerar vilket i sin tur påverkar många andra eftersom det är många olika 

parter inblandade i projektet.  

 

Respondent 4 berättade generellt om projekt där beställaren inte har tyckt att de från 

projektledningen har kommunicerat ut rätt till entreprenören och därför har 

beställaren inte fått den produkt som de hade velat ha. 

 

Respondent 5 berättade om ett projekt där de skulle bygga en fabrik åt ett företag 

men där projektets målbild inte var accepterat av alla i organisationen på 

beställarsidan. Detta ledde till att folk i organisationen sa att de jobbade för projektet 

men hade en annan agenda och motarbetade projektet och projektledningen. Det 

skapade samarbetssvårigheter, dålig kultur och avsiktliga missförstånd vilket 
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försvårade arbetet och var väldigt jobbigt. De fick lägga ner mycket energi på att 

hålla projektet utanför organisationen så att folk inte skulle bli förvirrade över vilka 

beslut det var som gällde berättade respondenten.  

 

Respondent 6 berättade om ett bergvärmeprojekt som gick till överklagan där de 

hade gjort projekteringshandlingarna åt beställaren. Vid besiktning av projektet gick 

det till överbesiktning efter att handlingarna tolkades på olika sätt. I 

överbesiktningen gjorde oberoende parter en bedömning av handlingarna där de 

ansåg att beställaren hade rätt. Till slut blev projektet lyckat men respondenten anser 

att det ger ett sämre resultat när det behöver gå till överbesiktning. Respondenten 

berättar även att arbete med bostadsrättsföreningar som beställare kan vara riskabla 

eftersom de oftast har brist på engagemang och kunskap vilket gör de svåra att arbeta 

med. 

 

Respondent 7 berättade om ett projekt där de skulle bygga om ett vattentorn. På 

entreprenörens sida hade de mycket personalbyte vilket ledde till att information 

tappades och att det stundtals var obemannat. Beställaren var lite för snäll och gav 

dem nya chanser trots att entreprenörens personalbyte gjorde att de inte hade kunnat 

leverera all dokumentation. Det gick så långt att entreprenören hade svårt att komma 

ifatt sedan i slutet av projektet.  

 

Respondent 8 berättade om en ombyggnad av ett köpcentrum. Ombyggnaden pågick 

samtidigt som pågående verksamhet vilket gjorde att det blev ett svårt och komplext 

projekt. Därför fick ombyggnaden delas in i etapper och det blev i slutändan dyrare 

än vad som hade kalkylerats fram vilket inte var särskilt framgångsrikt.  

 

Hade du som projektledare kunnat göra något annorlunda för att leda 

projektet till framgång? 

 

Respondent 1 anser att det i första fallet hade kunnat varit tydligare från 

projektledningens sida med vad det är som gäller och hur de vill att arbetet ska ske.  

 

I det andra fallet berättar respondenten att man hade kunnat undvika att projektet 

stod stilla om respondenten hade följt upp och kontrollerat projektet oftare.   

 

Respondent 2 tycker att de hade kunnat titta på huset och göra en utvärdera det tidigt. 

På det sättet hade de inte behövt göra en projektering och hade kunnat sparat de 

pengarna. Men i grunden beror det på vad beställaren hade gett för uppdrag.  

 

Respondent 3 tycker att det är svårt att göra något annorlunda i de situationerna. Man 

kan alltid jaga mer och ligga på entreprenörerna ännu mer. Dock är det svårt att hinna 

när man oftast är iblandad i 20–25 olika projekt anser respondenten.  

 

Respondent 4 anser att man hade behövt vara extra tydlig och sätta sig ner med 

beställaren för att gå igenom handlingar och underlag så att de har förstått vad som 



 

 

 

är beställt. Detta tycker respondenten är extra viktigt när beställaren inte är tekniskt 

insatt så att det inte blir frågetecken sedan när produkten är byggd eller levererad.   

 

Om man hamnar i en sådan situation där folk i organisationen motarbetar projektet 

anser respondent 5 att man får prata med styrgruppen och gå tillbaka till 

programhandlingarna för att se om besluten som tas är i linje med programmet. 

Sedan får man ge underlag och hjälpa beställarrepresentanten i deras arbete och se 

till så att de får den rapporteringen som behövs för att de ska få acceptans för att 

fortsätta projektet. Då blir projektledarens arbete mer psykologiskt och handlar om 

att ta fram strategier för att hantera andra berättar respondenten. Det man kan göra 

annorlunda är att försöka få brukaren och beställaren att förstå att alla ändringar 

kostar och att man därför får kompromissa så att de får det som är beställt till den 

bästa kostnaden. Respondenten tycker dock att det bästa är om en sådan situation 

kan undvikas genom att se till att hela beställarorganisationen har acceptans för 

projektmålet innan man sätter igång.  

 

I det första fallet berättar respondent 6 att det handlade om bristande strömstyrka in 

i fastigheten och om vem som skulle stå för det. Det visade sig sedan att 

handlingstiderna för att få in en elservis tog flera månader. För att undvika det hade 

man kanske kunnat varit tydlig i anbudsgenomgången men det är svårt att svara på 

tycker respondenten.  

 

I fallet med bostadsrättsföreningar tror inte respondenten att de kan påverka det 

eftersom det handlar om formen bostadsrättsförening, att det är en juridisk person 

med fysiska personer bakom som inte alltid har rätt kompetens. Förhoppningsvis kan 

man som projektledare gå in och hjälpa dem men det kostar mer för föreningen och 

det är inte alltid som man har mandat att ta besluten. I så fall menar respondenten att 

man får säga det till föreningen och få mandat att ta över deras roll men det innebär 

också en risk att de blir missnöjda med beslutet.   

 

Respondent 7 berättar att det som hade kunnat göras annorlunda var att respondenten 

borde ha insisterat att beställaren skulle ta upp situationen med sitt ombud så att de 

hade kunnat lösa problemet tidigt och göra upp en plan. Respondenten markerar även 

att lärdomen är att ta tag i problemen tidigt för att det inte blir lättare att göra det 

sedan. 

 

Respondent 8 försökte att informera kunden men i slutändan är det ändå kunden som 

bestämmer hur de vill göra. Respondenten berättar även att det ibland tar tvärstopp 

när man pratar med en kund. Då är det även lätt att man blir lite oense och att det blir 

dålig stämning i projektet. 
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4.2.3 Tema: Ledarskap 

Vad innebär ledarskap för dig? 

 

Respondent 1 anser att ledarskap är någon som man kan följa och som man kan lita 

på vet vad som ska göras och hur man gör det på rätt sätt. Vidare förklarar 

respondenten att en ledare är någon som är kunnig och som kan få med sig alla. 

 

Respondenten berättar även att det finns dåligt ledarskap där man bara lyssnar och 

tänker på sig själv utan att ta hänsyn till de andra trots att de kan sitta inne på stora 

kunskaper. Även om ledaren har rätten att styra projektet är det viktigt att lyssna på 

de andra också så att projektet styrs åt rätt håll anser respondenten.  

 

Respondent 2 tycker att ledarskap handlar om att hjälpa en grupp med människor att 

lösa olika problem tillsammans på ett bra sätt. I syfte att leda gruppen framåt så att 

tid, budget och beställarens krav hålls. Respondenten tycker även att en bra ledare 

hjälper till, stöttar och påminner sina arbetare.  

 

För respondent 3 handlar ledarskap om att man ska känna en trygghet hos ledaren. 

Att man vet att ledaren vågar att ge en utmaningar så att man kan utvecklas samtidigt 

som den inte heller är rädd för att man misslyckas. Att man alltid känner den 

stöttningen från ledaren. Respondenten anser även att det är viktigt med respekt till 

ledaren och att det ska vara en miljö där man kan bolla idéer med varandra och ha 

en öppen dialog. En bättre ledare tycker respondenten även bör vara bra på att 

motivera och inspirera så att de inte bara ställer krav.  

 

Respondent 4 tycker att ledarskap handlar om att förmedla ut vad som behöver göras 

så att man kan få en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål. 

 

Respondent 5 tycker att ledarskap i grunden handlar om att lyfta människor och få 

dem att göra sitt bästa så att gruppen tillsammans kan prestera på topp. Vidare 

beskriver respondenten ledarskap med tre ord: ödmjuk, nyfiken och ansvarsfull. Med 

ödmjukhet menar respondenten att man ska vara ödmjuk inför problemen som 

uppstår samt ödmjuk mot människorna i projektet genom att låta de bli sedda, träna 

dem och skapa en god atmosfär. Respondenten tycker även att byggprojektledare 

generellt sätt är duktiga på problemlösning och teknisk kompetens men att det tyvärr 

oftare brister i ledarskapsegenskaperna vilka respondenten egentligen anser är 

viktigare.  

 

För respondent 6 handlar ledarskap om att få med sig gruppen och där en bra ledare 

har ett naturligt sätt att framställa sig själv och sina krav på genom att vara rimlig, 

mänsklig och saklig. En bra ledare ska ha en bra dialog med alla oavsett om det är 

en beställare eller en snickare. Respondenten tycker även att ett bra ledarskap är när 

man inte behöver uttala vem det är som bestämmer för att det ändå märks genom att 

personen har pondus utan att vara bossig eller använda sig av härskartekniker.  



 

 

 

 

Respondenten berättar även att det finns dåligt ledarskap där man sätter andra i en 

dålig position genom att skylla ifrån sig på andra och inte tar sitt ansvar. En dålig 

eller svag ledare kan även vara någon som inte tar konfrontationen när någon inte 

gör det den ska vilket sedan påverkar andra. Respondenten tror även att ett dåligt 

ledarskap grundar sig i framförallt bristande kommunikation och ansvarskänsla.  

 

Respondent 7 tycker att ett bra ledarskap handlar om att man accepterar och jobbar 

med att alla är olika, beter sig olika och brinner för olika saker så att man kan få ut 

det bästa från alla i gruppen.   

 

Respondent 8 anser att ledarskap framförallt handlar om tydlighet och 

kommunikation men även om att lyssna på andra och kunna lösa konflikter.  

 

Berätta om hur du använder dig av ledarskap i ditt arbete. 

 

Respondent 1 tycker det är svårt att vara en ledare när man är så pass ny men 

respondenten försöker att vara ödmjuk, trevlig, tydlig och kommunikativ i sitt 

ledarskap.  Respondenten tar även hjälp av sina kollegor när kunskaperna brister och 

försöker applicera deras råd i sitt ledarskap.  

 

Respondent 2 använder sig av ledarskap genom att ha en avvägning och insikt när 

det är läge att pausa en diskussion som någon har. Respondenten förklarar att man 

exempelvis kan sitta på ett möte där de diskuterar detaljfrågor. Det kan vara så att 

frågorna egentligen borde tas upp på ett annat forum eller att man inser att frågan är 

för komplex så att det inte går att lösas nu utan att diskussionen får fortsätta senare. 

Då försöker projektledaren att styra om mötet och hänvisa frågorna åt rätt forum så 

att man håller mötet effektivt och fokuserat. 

 

Respondent 3 ser inte sig själv som en ledare ännu men försöker att vara öppen mot 

alla, hjälpa till och är inte rädd för att ta på sig lite jobbigare uppgifter i sitt ledarskap.   

 

Respondent 4 använder sig av ledarskap genom att försöka att vara så tydlig som 

möjligt med vad målet är och vad som behöver göras samt att alltid försöka stämma 

av med motparten så att alla är på samma plan. Respondenten förklarar även att man 

aldrig ska tro att någonting är självklart bara för att man själv förstår det utan det 

alltid är bättre att vara så tydlig som möjligt. 

 

Respondent 5 brinner för ledarskapsfrågor och försöker att arbeta med gott ledarskap 

hela tiden. Detta gör respondenten genom att anpassa sitt ledarskap åt människorna 

i gruppen och försöker att kartlägga vilka drivkrafter de har för att på det sättet få ut 

det bästa från gruppen. 
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I sitt ledarskap använder sig respondent 6 sig av raka svar och frågor samt ställer mer 

krav på att få vara involverad. Med involverad menar respondenten att all 

information även det som går mellan entreprenör och beställare ska meddelas till 

respondenten. Detta för att respondenten ska kunna ha koll på vad de har kommit 

överens om vid en eventuell tvist.  

 

Respondent 7 använder sig av ledarskap genom att lyssna på alla och se till att alla 

får vara delaktiga. Detta gör respondenten genom att exempelvis på möten skanna 

rummet och om det är någon som sitter väldigt tyst så kan respondenten fråga vad 

den personen anser om frågan. Respondenten använder sig även av ledarskap genom 

att ge beröm när någon gjort något bra för att då får de lite extra energi och anstränger 

sig lite extra.  

 

Respondent 8 tycker att ledarskap används hela tiden eftersom man alltid behöver 

tänka på hur man kommunicerar så att man inte skickar negativa mail eller säger 

något negativt. Dock anser respondenten att det är viktigt att berätta vad man tycker 

och varför man tycker det samt att argumentera för sin sak utan att vara otydlig eller 

otrevlig.  

 

Skiljer sig ditt ledarskap beroende på projektets storlek? 

 

Respondent 1 försöker att alltid vara tydlig och kommunikativ och berätta hur det är 

tänkt att det ska gå till oavsett projektets storlek. Dock tror respondenten att folk 

engagerar sig mer och tar saker mer på allvar ju större projekten är eftersom det rör 

sig om mer pengar.  

 

Respondent 2 tycker att ledarskapet skiljer sig åt beroende på storlek eftersom man 

vid mindre projekt oftare är ensam som projektledare och därför måste ha koll på 

alla detaljer, tid och budget själv. Är det väldigt stora projekt så är det kanske så 

komplexa att man inte kan ge ett svar för att där är så många bitar som man inte vet 

och då får man istället utreda vidare. Därför får man även anpassa sitt ledarskap 

förklarar respondenten.  

 

I de små projekten respondent 3 är med i ser inte respondenten alltid sig själv som 

ledaren trots rollen som projektledare.  Detta för att de är tre parter som arbetar 

tillsammans och försöker hjälpas åt för att det ska gå så fort och så smidigt som 

möjligt för alla. Därför anser respondenten att det krävs en tydligare ledarroll i ett 

större projekt. 

 

Respondent 4 anser att ledarskapet ändras beroende på storlek eftersom man behöver 

arbeta mer med uppföljningar och delegeringar i ett större projekt jämfört med ett 

mindre projekt. Det krävs därför mer disciplin för att få allt att fungera.  

 



 

 

 

Respondent 5 tror inte att det skiljer sig beroende på storlek men att man kan behöva 

ändra sitt ledarskap beroende på personerna i projektet. Eftersom det i grunden 

handlar om att lyfta människorna och få de att arbeta tillsammans. 

 

Respondent 6 försöker att ha samma ledarskap oavsett projektets storlek. Ibland 

använder sig respondenten av en annan framtoning i mindre projekt om beställaren 

där inte är så drivande och kunnig exempelvis vid bostadsrättsföreningar.  

 

Respondent 7 anser inte att ledarskapet ändras beroende på projektstorlek. 

 

Respondent 8 tycker inte att det gör det men att det är lättare att leda ett mindre 

projekt eftersom det inte är lika många inblandade som i ett stort projekt.  

 

Anser du att ledarskap är en viktig faktor för ett projekts framgång? 

 

Respondent 1 tycker att ledarskap är en viktig faktor men att det måste vara ledarskap 

på ett bra sätt. Om man använder sig av ett dåligt ledarskap anser respondenten att 

det kan blir tvärtom att projektet inte blir så framgångsrikt. Respondenten förklarar 

även att ledarskap är viktigt för projektet så att man har en knutpunkt som kan 

samordna allt så att ingenting faller mellan stolarna och så att projektet går åt rätt 

håll.   

 

Respondent 2 tycker att ledarskap är viktigt för ett projekt då det behövs ett ledarskap 

som hjälper till att påminna om vilken väg man ska hålla sig på, att man alltid har 

slutmålet i fokus. Respondenten förklarar vidare att om ledarskapet saknas eller är 

otydligt blir det en krokig väg och ju längre den vägen är desto dyrare blir projektet.  

 

Respondent 3 berättar att utan ledare är det ingen som drar projektet framåt och det 

är viktigt att ha någon som hela tiden strävar efter att gå vidare för att inte projektet 

ska stå stilla.  

 

Respondent 4 anser att det är viktigt för att det handlar om att få alla inom projektet 

att jobba mot samma mål. Att få entreprenören till att vara mån om att leverera en 

bra slutprodukt och att få beställaren till att förstå att de behöver leverera svar på 

frågor i tid för att det ska flyta på utan hinder. Där är ledarskap en viktig faktor så att 

man kan underlätta för alla parter och arbeta mot ett gemensamt mål. 

 

Även respondent 5 tycker att ledarskap är viktigt för ett projekts framgång och lägger 

till att ledarskap och kommunikation går hand i hand. För att med god 

kommunikation och ett gott ledarskap kan man sätta folk på månen berättar 

respondenten. 
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Respondent 6 anser att ledarskap är viktigt för att det behövs någon som har koll på 

vilka beslut som har tagits och varför de har tagits. Någon som tar den samordnande 

rollen sammanfattar respondenten.  

 

Respondent 7 tycker att ledarskap är viktigt för ett projekt för att den personen som 

inte är så pratglad kanske sitter på viktig kunskap som kunde löst en viktig knut i 

projektet eller besparat projektet pengar.  Med ett gott ledarskap kan man lyfta fram 

alla och därmed inte missa någon kunskap.  

 

Respondent 8 anser att det är jätteviktigt med ledarskap i ett projekt eftersom en 

ledare behöver vara bra på kommunikation och på att lyssna. Projektledaren behöver 

berätta för de som är iblandade vad projektets mål och delmål är men även lyssna av 

om det är något som stör i projektet. Så att det kan hanteras så fort som möjligt innan 

det leder till förseningar eller extrakostnader. 

 

4.2.4 Tema: Ledarskapsegenskaper 

4.2.4.1 Strukturerad del 

Temat ledarskapsegenskaper delades upp i två delar. Den första delen var utformad 

som en strukturerad intervju där respondenterna skulle dela in ett antal 

ledarskapsegenskaper på en skala från oviktigt till mycket viktigt.  

 

Under den strukturerade delen kommenterade en del av respondenterna hur de 

resonerade vid sitt val när de delade in ledarskapsegenskaperna. Dessa kommentarer 

presenteras nedan under respektive ledarskapsegenskap. 

 

Kritisk analys och bedömning – att man kan identifiera fördelar och nackdelar 

med ett beslut och är medveten om vilken effekt det kommer att ge 

 

Respondent 2 förklarade att det är mycket viktigt men att det inte är säkert att det är 

just projektledare som vet eller ser vilka effekter som kan uppstå. Det viktiga är att 

man inser att det kan få en stor påverkan och vänder sig till rätt människor för att 

utreda det vidare. 

 

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt för att man som projektledare behöver 

se att det är kompatibelt med projektet och projektmålen. Så att man kan identifiera 

om man styr projektet åt rätt håll och valt rätt lösningar.  

 

 

 

 

Innovation och fantasi 

 



 

 

 

Respondent 3 ansåg inte att det är särskilt viktigt eftersom det inte nödvändigtvis är 

projektledarens roll utan projektledaren bör snarare titta på idéerna som framförs för 

att identifiera om de är bra eller dåliga. Dock lägger respondenten till att det är bra 

att ha personer i gruppen som är innovativa och fantasifulla. 

 

Respondent 4 tycker inte att det är särskilt viktigt eftersom det oftast inte finns 

utrymme till det då beställaren har sina riktlinjer som de vill ska uppfyllas och avsteg 

från dem är svåra att göra. Men om det finns möjlighet att påverka anser 

respondenten att man inte ska vara rädd för att använda sig av nya innovativa 

lösningar.  

 

Respondent 5 tycker att det är svårt att vara innovativ om man kommer in i ett projekt 

där allting redan är ritat för att det då handlar om att få ett flyt i produktionen snarare 

än att man bygger på ett helt annat sätt. Dock kan innovationer även vara att man gör 

om exempelvis mötesformen och då blir det en innovation för projektledningen men 

inte för projektet så på det sättet tycker respondenten att innovation och fantasi är 

ganska viktigt.  

 

Respondent 7 anser inte att det är särskilt viktigt för projektledaren då man oftast har 

det i sin grupp. 

 

Strategiskt perspektiv – identifierar möjligheter och hot 

 

Respondent 1 tycker att det är mycket viktigt, framförallt att man kan identifiera hot. 

 

Respondent 4 anser att det är mycket viktigt så att man kan försöka minimera 

problem på vägen. 

 

Respondent 7 tycker att det är ganska viktigt men att det är något som kommer med 

erfarenhet snarare än något man lärt sig i på utbildningen.  

 

Teknisk kompetens 

 

Respondent 1 tycker att det som projektledare är ganska viktigt men inte jätteviktigt 

eftersom man kan få hjälp av andra som har mer teknisk kompetens. 

 

Respondent 2 anser att det är ganska viktig att man har en övergripande teknisk 

kompetens och vet att exempelvis el innebär vissa saker, att ventilation innebär vissa 

komponenter så att man har en viss förståelse för hur det samverkar och var det ska 

in. Men man behöver inte vara expert på området för att det finns projektörer som är 

det och som man kan ta hjälp av.  
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Respondent 3 tycker inte att det är särskilt viktigt för att det finns andra i gruppen 

som är specialister. Det viktiga är att man vet vad det är man ska fråga efter och till 

vem man ska rikta frågan. 

 

Respondent 5 tycker att man som projektledare ska ha den tekniska kompetensen 

men ta hänsyn till att det finns specialister som har mer kunskap och våga lita på att 

de är duktiga och kan sin sak. Annars är risken att de tappar intresset och inte 

prioriterar ens projekt eftersom projektledaren ändå inte lyssnar. Respondenten 

förklarar även att det är viktigt att man som projektledare måste vara helt säker när 

man uttalar sig om tekniska lösningar eftersom alla lyssnar på en i egenskap av att 

vara ledaren. Visar det sig sedan att lösningen var felaktig kan de få katastrofala 

följder för projektet. Därför anser respondenten att det är mycket viktigt men att den 

tekniska kompetensen ska nyttjas med försiktighet och förståelse för projektet samt 

med ett gott ledarskap.  

 

Respondent 7 anser inte att teknisk kompetens är särskilt viktigt för en projektledare 

för att man har det i gruppen dock behöver man ha tillräckligt mycket kunskap för 

att förstå vad gruppen säger och tänker i tekniken men ingen detaljkunskap.  

 

 Problemlösning 

 

Respondent 1 anser att det är mycket viktigt att man kan lösa problem men man 

behöver inte lösa dem själv som projektledare. Dock behöver man veta vem man kan 

vända sig till för att få hjälp.  

  

Respondent 5 anser att det är den högsta förmågan som en byggledare eller 

projektledare ska ha. Men det handlar även om att man har bra personer i gruppen 

som tillsammans har problemlösningskompetens och vågar släppa sargen och se på 

problemet ur ett helikopterperspektiv. Respondenten anser även att det är viktigt att 

skapa ett klimat där problemlösningskompetens premieras.  

 

Respondent 7 tycker att det är ganska viktigt men om det är tekniska problem så 

överlåter respondenten det till projektörerna som är experter på området.  

 

Initiativtagande 

 

Respondent 2 tycker inte att det är särskilt viktigt men att det beror på vilken situation 

det är.  Om man har ett bekymmer eller om man kan förutse ett framtida bekymmer 

är det bra att vara proaktiv och försöka lösa det eller utreda det vidare men ibland är 

det bättre att man överlåter initiativet till projektörerna.  

 

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt så att man löser problemen när de 

uppstår eller gör upp en plan om när det måste vara löst så att det inte ligger kvar 

och skapar bekymmer för projektet.  

 



 

 

 

Respondent 7 anser att det är mycket viktigt för att det annars är risk att projektet 

fastnar. Projektledaren behöver gå in och inspirera de andra till att komma fram till 

en lösning så att de får slut på problemet och kan gå vidare.  

 

Resurshantering 

 

Respondent 5 anser att det är mycket viktigt att resurserna hanteras på rätt sätt för att 

om resurshanteringen sker på fel sätt görs fel saker i projektet. 

 

Engagerad kommunikation – man engagerar andra och kan skräddarsy 

kommunikationssättet beroende på vem man pratar med 

 

Respondent 1 anser att det är mycket viktigt, framförallt att man engagerar alla. 

 

Respondent 2 tycker att det är mycket viktigt men att det inte är något unikt för 

projektledaren utan att det gäller alla inom byggbranschen.  

 

Respondent 4 tycker att det är mycket viktigt och att det är en stor del av hur man 

kan få folk att jobb gemensamt och framåt. 

 

Respondent 5 anser att det är mycket viktigt men att det beror på byggarbetsplatsen 

också. Om man är på en byggarbetsplats där det flyter på behöver projektledaren 

kanske inte vara så engagerad hela tiden men när man väl är där ska man vara 100% 

engagerad. Respondenten tror inte heller att en beställare vill betala för en 

projektledare som är överengagerad så att det gäller att hitta balansen.  

 

Respondent 7 tycker att det är mycket viktigt för att om man pratar med en snickare 

så får man anpassa sig lite vad det är man vill få ut av det.  

 

Förmåga att stärka andra – tex genom att uppmuntra personen till ökat eget ansvar 

 

Respondent 1 tycker att det är mycket viktigt eftersom man inte vill ta på sig allt 

själv.  

 

Respondent 5 tycker att man i byggbranschen överlag är väldigt dåliga på att ge 

varandra beröm utan när det är tyst är allting bra annars ringer de bara när de är 

förbannade eller när någonting inte funkar. Men det är mycket viktigt anser 

respondenten och försöker själv alltid att berömma folk och uppmuntra dem till att 

göra ett bra jobb.  

 

Respondent 7 tycker att det är mycket viktigt för att man inte kan allt som 

projektledare men om man får igång engagemanget så finns det mycket kunskap i 

gruppen.  
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Mentorskap – att man hjälper andras utveckling genom att träna eller lära upp dem 

 

Respondent 2 berättar att man kan vara en ledare utan att utföra något mentorskap 

då det beror på hur man är som person. Vissa personer är inte bra med personer men 

respondenten själv tycker att det är ganska viktigt att föra vidare kunskaper och 

hjälpa andra.  

 

Respondent 5 anser att det är mycket viktigt och arbetar själv mycket med 

mentorskap och att lära upp nya ingenjörer hur branschen fungerar.  

 

Målfokuserad – man är fast besluten att uppnå målet 

 

Respondent 2 tycker inte att det är särskilt viktigt för att det ibland kan skapa problem 

om man är för fast fokuserad på målet eftersom det ibland uppstår problem på vägen 

som gör att man behöver projektera om. Dock ska målet vara med i bakhuvudet hela 

tiden och inte glömmas bort anser respondenten.  

 

Respondent 5 anser att det är mycket viktigt men tror inte att det är alla som har 

insett vikten av att hela tiden stämma av mot ett mål.  

 

Respondent 7 tycker att det är mycket viktigt för att det är lätt att tappa fokus på vad 

som skulle uppnås  när man stöter på problem i projekt. Då är det projektledaren som 

får se till att styra alla åt rätt håll så att målet kan uppnås.  

 

Konflikthantering 

 

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt att hantera konflikter men att det 

egentligen har misslyckats när det har gått så långt att det uppstått en konflikt. 

Respondenten förklarar att om man jobbat med tydlig kommunikation och att man 

har samma målbild så borde inte konflikter uppstå då de oftast grundar sig i 

missförstånd.  

 

Teamwork 

 

Respondent 7 tycker att det är ganska viktigt och förklarar att om man har ett team 

som fungerar bra finns det mycket vunnet bara på det.  

 

Självmedvetenhet 

 

Respondent 5 tycker att det är ganska viktigt men att det är situationsanpassat, ibland 

är det ok att skälla ut någon när den inte har gjort det den ska. Men det är även bra 

om man kan reflektera över om man exempelvis höll i ett bra byggmöte. Eftersom 

man vill prestera så bra som möjligt hela tiden även om man bara är människa och 

kanske inte alltid är på topp.  

 



 

 

 

Respondent 7 tycker att det är mycket viktigt för att man inte ska ta saker personligt 

eftersom man vinner vissa diskussioner och förlorar andra.  Om man tar det 

personligt anser respondenten att man tappar mycket anseende och man ska försöka 

vara professionell och utgå från bästa lösningen för projektet.  

 

Emotionell motståndskraft – man kan prestera och behålla fokus oavsett hur 

situationen ser ut 

 

Respondent 1 tycker att det är ganska viktigt att kunna hålla sina känslor inom 

kontroll men att man samtidigt bara är människor. 

 

Respondent 2 anser inte att det är särskilt viktigt för att alla människor är olika där 

vissa är känsligare än andra och olika situationer berör olika människor. 

Respondenten tycker att man får anpassa sig och ta en paus om det skulle behövas. 

 

Respondent 5 tycker att det är ganska viktigt för att man ska vara professionell men 

att det samtidigt är något som är väldigt svårt. Respondenten förklarar även att man 

får försöka att stålsätta sig och att inte ta det personligt men att det inte är alltid som 

det går.  

 

Intuition – man använder magkänslan för att ta beslut när information är tvetydig 

 

Respondent 1 tycker inte att det är särskilt viktigt och berättar att det är väldigt få 

gånger i sitt arbetsliv som respondenten har behövt följa sin intuition. För att ta beslut 

vill respondenten ha något mer skriftligt för att kunna backa upp beslutet och inte 

bara sin magkänsla.  

 

Respondent 2 anser att det är oviktigt och att man aldrig får använda sig av intuition 

utan måste ha fasta beslut.  

 

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt och använder sig mycket av sin 

magkänsla och berättar att den har räddat respondenten flera gånger. Dock använder 

respondenten sin intuition för att sätta igång utredningar som sedan leder till beslut 

och inte för att ta rena beslut baserade på sin magkänsla.  

 

Respondent 7 tycker inte att det är särskilt viktigt för att respondenten vill kunna 

motivera sina beslut med uttalande från experter och inte från magkänslan. 

 

Samspel med andra människor 

Respondent 6 tycker att det är ganska viktigt men att det inte är alltid man kan välja 

vem man arbetar med och att det inte är säkert att man trivs tillsammans. 
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Respondent 7 anser att det är mycket viktigt eftersom man som projektledare 

hanterar människor hela tiden. För att få dem att göra det man vill behöver man ha 

ett bra samspel. 

 

Påverkan - Förmåga att få andra att ändra synvinkel genom att förstå deras 

ståndpunkt och ändra argumentet därefter 

 

Respondent 2 anser att det inte är särskilt viktigt då man inte behöver vara duktig på 

att argumentera om det är beslut som du måste ta för att då är det inte så mycket att 

diskutera. 

 

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt för att det oftast handlar om att förklara 

varför man inte kan genomföra en sak, att få dem att förstå problematiken och 

acceptera att det inte är genomförbart. Då är det även viktigt att lyssna på deras 

argument och förstå det från deras synvinkel även om det inte är alltid man kan ändra 

besluten. 

 

Respondent 6 tycker att det är mycket viktigt och att det är en bra egenskap hos en 

ledare att kunna lyssna och ändra om man får annan information. 

 

Motivation 

 

Respondent 6 anser att det är ganska viktigt att vara motiverad men att man ibland 

inte är det och då får man bara göra sitt jobb vare sig man vill eller ej. 

 

Respondent 7 tycker att det är ganska viktigt för att om man sitter och gäspar smittar 

det av sig på gruppen och då blir de också omotiverade.  Respondenten anser att man 

som projektledare behöver visa lite energi. 

 

Självförtroende 

 

Respondent 1 tycker att det är ganska viktigt men att man inte ska ha för mycket 

självförtroende utan lagom är bäst. 

 

Respondent 2 tycker att det är mycket viktigt att man är trygg i det man vet och har 

en självinsikt om att man själv inte kan allt. 

 

Respondent 5 anser att det är ganska viktigt att man har självförtroende i sin roll men 

att man även måste vara ödmjuk. 

 

Respondent 7 tycker att det är ganska viktigt men inte är något som man har från 

början och att man ändå kan göra bra resultat trots att man inte har det.  

 

Noggrannhet 

 



 

 

 

Respondent 2 tycker att det beror lite på vad det handlar om. Med vissa bitar behöver 

man vara noggrann men med andra är det inte så viktigt men generellt sätt anser 

respondenten att det är ganska viktigt. 

 

Respondent 5 anser att man måste vara noggrann som projektledare för att om det 

blir en tvist så blir man bedömd inför en tingsrätt och då vill man ha varit noggrann. 

Sedan tycker respondenten att en projektledares roll är att vara noggrann och 

strukturerad för att skapa ordning och reda, därför är det mycket viktigt. 

 

Respondent 6 tycker också att det är mycket viktigt men att man inte behöver krångla 

till det och överjobba utan man ska ha koll på det fundamentala. 

 

Även respondent 7 tycker att det är mycket viktigt för att projektledaren behöver 

föregå med gott exempel och vara noggrann. För att om projektledaren slarvar sänder 

det signaler neråt till de andra att det är acceptabelt att slarva anser respondenten.  

 

4.2.4.2 Semi-strukturerad del 

Efter den strukturerade delen under tema ledarskapsegenskaper fortsatte intervjun 

med en semistrukturerad del som utfördes på samma sätt som beskrevs under rubrik 

4.2 Intervjuer. Nedan presenteras respondenternas svar uppdelad på ungefärlig 

frågeställning. 

 

Finns det några viktiga egenskaper som du tycker saknades? 

Respondent 1 tycker att tydlig i sin kommunikation borde vara med då det är något 

som respondenten själv anser är väldigt viktigt och använder sig av. 

 

Respondent 2 anser att humor är viktigt, att man ska ha roligt och försöka sprida 

glädje. Dock är det en svår balansgång att göra det utan att man blir flamsig berättar 

respondenten.  

 

En annan egenskap som respondenten hade velat ha med är lugn för att det är lätt att 

man blir stressad vid ändrade besked. Då är det viktigt att man tar det lugnt och går 

tillbaka till basen och bryter ned det i bitar för att det ska bli mer hanterligt. 

 

Respondent 3 hade velat ha med egenskapen lyhörd, att man lyssnar på andra och 

inte bara kör sin egen väg. Det kan vara så att de andra i gruppen har bra idéer och 

då måste man kunna lyssna på dem och ta till sig deras idéer anser respondenten. 

 

Respondent 4 hade ingen egenskap som behövdes läggas till. 

 

Respondent 5 skulle vilja lägga till ödmjukhet eftersom det handlar om mänskliga 

relationer. 

 



66 

Respondent 6 ville lägga till ekonomi- och tidhantering som egna egenskaper även 

om de kan ingå i resurshantering eftersom det är en så stor del av att vara 

projektledare. Respondenten själv tittar ofta i sina uppdrag för att veta hur de ligger 

till i budget och tid.  

 

Respondent 7 hade inget att lägga till men förklarar att projektledarens roll är att 

lyssna på människor och att hålla koll på målet. Därför är kommunikation väldigt 

viktigt.  

 

Respondent 8 hade inga egenskaper som behövdes läggas till.  

 

Är det några egenskaper som du anser är extra viktiga för en projektledare? 

 

Respondent 1 tycker att det framförallt är att vara kommunikativ at man ska kunna 

få med sig alla på tåget och att ha ett bra samspel med människor. 

 

Respondent 2 anser att det är viktigt att man är sig själv och tar det lugnt, att man 

inte stressar för att man tror att man måste kunna allt. Respondenten tycker även att 

det är viktigt att våga fråga när man inte förstår för att nyfikenhet leder en framåt.  

 

Respondent 3 tycker att det viktigaste är att man är kommunikativ, har ett bra 

samspel med människor och en problemlösningsförmåga eftersom man arbetar med 

många olika människor. Har man en tydlig kommunikation samtidigt som att alla 

vill lösa problemet löser det sig oftast förklarar respondenten.  Respondenten anser 

även att egenskaperna ändras beroende på projekten och projektens storlek eftersom 

det kräver olika typer av ledare. Exempelvis uppstår det mycket konflikter i vissa 

projekt och då är det bra om projektledaren är bra på konflikthantering.  

 

Respondent 4 anser att det handlar mycket om att veta vem man pratar med, att man 

kommunicerar på rätt nivå och lägger nivån så att motparten förstår det man säger. 

Därför tycker respondenten att en tydlig kommunikation är väldigt viktigt. 

 

Respondent 5 sammanfattar de viktigaste egenskaperna till ödmjukhet, 

målfokusering, tydlig kommunikation, ordning och reda samt samspel med 

människor. Respondenten tycker att man behöver ha med sig hela kittet och att det 

även handlar om personlighet för att det förväntas att projektledaren tar initiativ även 

om det är jobbigt.  

 

Respondent 6 tycker att initiativ och engagerad kommunikation är det viktigaste 

eftersom man kan tappa mycket på att inte ha med sig alla i gruppen.  Vidare 

förklarar respondenten att man inte kan få fram någonting och få ett resultat om man 

inte kan meddela vad som ska göras.  

 

Respondent 7 anser att det är att förstå människor och kunna hantera dem trots sina 

olikheter. Att man lyssnar på dem, får dem delaktiga och fokuserar på målet. Därför 



 

 

 

är tydlig kommunikation det viktigaste enligt respondenten.  När det gäller större 

projekt brukar man tillsätta personer med mer erfarenhet och då har de även utvecklat 

sina ledarskapsegenskaper. De har mer självförtroende och en bättre förmåga att 

kunna identifiera hot och problem innan de uppstår men generellt är kommunikation 

det viktigaste berättar respondenten.  

 

Respondent 8 tycker att det är viktigt att en projektledare kan se helheten och bryta 

ner det i delar så att man kan planera och göra en plan på hur projektet ska drivas. 

Respondenten berättar också att man oftast har mer tid på sig att planera i större 

projekt jämfört med mindre projekt men att även små projekt behöver planeras för 

att de ska bli lyckade.   

 

Vilken/vilka egenskaper anser du är viktigast för att nya projektledare ska 

lyckas i rollen? 

 

Respondent 1 anser att man ska vara bra på samspel mellan människor och vara bra 

på att kommunicera. Respondenten tycker även att det är viktigt att ha en mentor, 

någon som man kan se upp till och se hur de arbetar eftersom projektledning inte är 

någonting som man lär sig i skolan. Respondenten förklarar även att mentorn kan 

lära den nya projektledaren hur man ska föra sig och hur man rent 

pappersarbetesmässigt sköter allt.  

 

Respondent 2 tycker inte att man ska försöka ändra så mycket på sig själv. utan att 

man ska göra det man är bra på och göra det man trivs med samtidigt som man ska 

ta det lugnt, vara lyhörd och nyfiken. Respondenten tycker även att argumentation 

och konflikthantering är någonting som man kan läsa på och lära sig mer om som ny 

projektledare.  

 

Respondent 3 tycker att det viktigaste är att vara ödmjuk för att även om man har 

läst en utbildning på 5 år så kan man inte allting. Då gäller det att vara ödmjuk inför 

sin roll och visa att man vill lära sig, att man är engagerad, ambitiös, lyhörd, lyssnar 

på allt och tar till sig det andra säger.  Respondenten anser även att det är viktigt att 

man vågar och att man inser att man kommer att göra misstag som ny men att det 

löser sig så länge som man är noggrann och alltid gör sitt bästa.  

 

Respondent 4 anser att det viktigaste är att man har ett driv och är villig att ta egna 

initiativ men även att man ska kunna vara tydlig i sin kommunikation och vara 

ödmjuk i att man inte alltid vet allting. Respondenten tror även att man kommer långt 

med en utstrålning av att man är intresserad av att lära sig mer. 

  

Respondent 5 tror att det viktigaste som ny projektledare är att vara lyhörd och att 

ha tålamod men även att våga ta plats och tänka själv när man känner att man har 

fått tillräckligt med erfarenhet för det.  
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Respondent 6 anser att mentorskap och teknisk kompetens är det viktigaste då det är 

svårt att arbeta inom ett område som är ett av det största inom samhällsskiktet utan 

kunskap om området. Respondenten anser även att noggrannhet är en viktig 

egenskap hos en ny projektledare.  

 

Respondent 7 tycker att det är viktigt att man är lyhörd för andra som ny 

projektledare för att det finns mycket kunskap hos de andra. Respondenten anser 

även att projektledaren säljer ordning och reda och då är det viktigt att man är 

noggrann och strukturerad berättar respondenten.  

 

Respondent 8 tycker att en ny projektledare ska fråga mycket och vara nyfiken. Men 

även kunna lyssna av projektet och ändra hur man driver det om det inte längre 

funkar på det sättet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Analys och diskussion 

5.1 Framgångskriterier 

Vilka kriterier ett projekt bör uppfylla för att räknas som framgångsrikt har diskuterats 

mycket, både av forskare och i litteraturen. I teoriavsnittet 3.1.4 Hur mäts ett 

framgångsrikt projekt? beskrevs det vilka framgångskriterier forskningen och 

litteraturen oftast använder sig av vid mätning av framgång i ett projekt. I de 

kvalitativa intervjuerna med projektledarna från fallföretaget fick respondenterna 

beskriva hur de definierade ett framgångsrikt projekt. I princip alla projektledare 

ansåg att ett projekt är framgångsrikt om tid, budget och kvalitet hålls. Framförallt 

god kvalitet var av stor vikt eftersom projektledarna var måna om att beställaren i 

slutändan skulle vara nöjd. Detta ansåg flera av projektledarna var möjligt genom en 

tydlig kommunikation genom hela projektet så att alla är uppdaterade om vad som 

händer och om eventuella ändringar. En av projektledarna berättade även att 

kontinuerliga avstämningar med beställaren kunde säkerställa att projektet drivs i rätt 

riktning vilket därmed ökade chansen för att beställaren blir nöjd med resultatet.  

 

Chan och Chan (2014) identifierade att medarbetarnas nöjdhet var ett sätt att mäta 

projektets framgång. Därför var det intressant att endast en av respondenterna mätte 

framgång utifrån projektmedarbetarnas perspektiv och ansåg att deras välmående var 

en viktig identifikation på projektets framgång. En annan anledning till att det är 

intressant är att Tonnquist (2008) anser att projektledarens roll i stor omfattning är 

social, där det krävs ett stort intresse för människor för att bli en framgångsrik 

projektledare.  

 

Enligt Turner och Müller (2007) beror bedömningen av ett projekts framgång på vilka 

personliga mål en person har i projektet.  Eftersom projektledarna på fallföretaget 

framförallt arbetar åt en beställare kan det vara anledningen till att de värderar 

beställarnas nöjdhet så högt och anser att projektet är framgångsrikt om beställaren är 

nöjd. Om de hade arbetat åt en entreprenör hade de kanske värderat något annat 

kriterium högre. Detta kan även vara anledningen till att respondenterna inte heller 

tog upp några av de andra framgångskriterierna som Chan och Chan (2014) har 

identifierat.  
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5.2 Projektledarens kompetens  

Enligt Turner och Müller (2007) är ett framgångsrikt projekt beroende av 

projektledarens kompetens och ledarskap. För att bli en bra och effektiv 

projektledare behövs en rad olika kompetenser som beskrivs i teoriavsnitt 3.1.5 

Projektledaren. I de kvalitativa intervjuerna med projektledarna fick de berätta hur 

en arbetsdag såg ut för dem samt vilka arbetsuppgifter de lägger mest tid på. Det 

framgick att deras arbetsdagar är väldigt varierande men att deras arbete framförallt 

handlar om kommunikation med olika parter och att arbetsuppgifterna är 

administrativa till sitt sätt. Arbetsuppgifterna kan vara att skriva protokoll och 

förfrågningsunderlag, upprätta tidplaner, avstämning vid upphandling, avstämning 

av ekonomi, tid och kvalitet samt att leda, fördela och samordna arbetet.  Flera av 

arbetsuppgifterna överensstämmer med kompetenser som tas upp i PMI:s 10 

kunskapsområden som tids- och kostnadsstyrning, kvalitetsledning, upphandling, 

kommunikation och integrerad projektstyrning. Vilket stämmer överens med en 

studie av Edum-Fotwe och McCaffer (2000). Där de kom fram till att en 

projektledare behöver ha generell kompetens inom PMI:s 10 kunskapsområden. 

Även företaget anser att projektledaren bör kunna tillämpa dessa kompetenser i sitt 

arbete vilket framgår från dokumentstudien. Det kan därför antas att en projektledare 

bör ha en generell kompetens inom PMI:s kunskapsområden och även kunna 

tillämpa dessa i sitt arbete för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.  

 

Projektledarna var även överens om att teknisk kompetens är viktigt för en 

byggprojektledare men att de inte ska vara för specialiserade eftersom de arbetar 

tillsammans med projektörer som har den rollen. Burger och Zulch (2018) påvisade 

i sin studie att en byggprojektledare bör ha kunskaper inom byggprocessen, 

byggvetenskap och designprocessen. Det kan därför antas att byggprojektledaren 

förutom de generella kunskaperna inom PMI:s kunskapsområden även behöver ha 

en viss teknisk kompetens för att kunna driva sina projekt till framgång.  

 

5.3 Projektledarens ledarskap 

Som tidigare nämnts behöver en effektiv projektledare förutom kompetenser även 

ett gott ledarskap för att projektet ska ha större chans att bli framgångsrikt. I 

intervjuerna fick de tillfrågade projektledarna svara på frågor rörande ledarskap. 

Genomgående bland projektledarna är att de anser att ledarskap handlar om att lyssna 

på gruppen och att få med sig alla. En av respondenten ansåg även att en bättre ledare 

även kan motivera och inspirera sina medarbetare vilket är intressant eftersom det är 

egenskaper som Edum-Fotwe och McCaffer (2000) anser är viktiga för en effektiv 

projektledare. En annan intressant punkt är att en respondent tog upp att hen försökte 

kartlägga medarbetarnas drivkrafter för att få ut det bästa ur gruppen. Vilket är något 



 

 

 

som Tonnquist (2008) ansåg vara ett tecken på en bra projektledare med intresse för 

sina medarbetare. Projektledarna var även överens om att ledarskap är en viktig 

faktor som bidrar till ett projekts framgång och att det utan ledarskap inte skulle gå 

att driva projektet framåt.  

  

Eftersom byggbranschen är en målfokuserad bransch där projekten mäts utifrån 

kriterierna tid, kostnad och kvalitet är det viktigt att någon tar ledarrollen och drar 

projektet framåt så att det inte står stilla. Vilket även svaren från intervjuerna 

påvisade.  Det kan därför antas att projektledarnas ledarskap är en framgångsfaktor 

för projekt i byggbranschen så länge som ledarskapet utförs på ett korrekt sätt. Detta 

styrker även Turner och Müllers (2007) teori om att ledarskap bör identifieras som 

ett projekts framgångsfaktor.  

 

Frågan om ledarskapet skiljde sig åt beroende på projektets storlek delade 

projektledarna. En del ansåg att ledarskapet inte skiljde sig åt beroende på projektens 

storlek medan en annan del ansåg att projektets storlek hade en inverkan på 

ledarskapet. En av projektledarna ansåg att man vid mindre projekt behövde ha koll 

på allting själv och därmed behövde ens ledarroll vara tydligare. Medan en annan 

inte såg sig själv som ledare i små projekt eftersom det oftast var andra parter 

inblandade. Dessa tankar säger emot varandra och det går därför inte att säga med 

säkerhet om projektens storlek har någon direkt inverkan på ledarskapet.  

5.3.1 Ledarskapsegenskaper 

 

I teoriavsnitt 3.2.1 Ledarskapsegenskaper sammanställdes en tabell med 

ledaregenskaper som forskningen ansåg att en projektledare behövde ha. Dessa var 

framtagna utifrån studier av Dulewicz och Higgs (2004), Chan och Chan (2004) 

ochTurner och Müller (2005). I de kvalitativa intervjuerna fick även projektledarna 

ta ställning till hur viktig de ansåg att varje egenskap är i deras arbete. De flesta av 

projektledarna tyckte att det var svårt att dela in någon av egenskaperna som oviktig 

eftersom de ansåg att i princip alla egenskaper var viktiga i deras arbete. Detta 

framgår även från sammanställningen i tabell 2 under avsnitt 4.2.4.1 Strukturerad 

del där endast en av respondenterna tyckte att en egenskap var oviktig. Detta är 

positivt eftersom det kan antas att de egenskaper som tagits upp i studien är viktiga 

för fallstudiens projektledare i deras arbete och speglar därmed deras verklighet.  

 

Analys av resultatet i tabell 2 genomfördes genom att jämföra de egenskaper som 

flest projektledare ansåg vara minst och mest viktiga.  Vid analysen påträffades en 

del likheter och olikheter med rådande forskning och litteratur om vilka av 

ledarskapsegenskaperna som är de viktigaste för en framgångsrik projektledare. Det 

är inte förvånande att fallstudiens projektledare är överens om att engagerad 

kommunikation är en mycket viktig egenskap hos en projektledare eftersom en stor 
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del av deras arbete består av kommunikation med olika parter. Även forskningen och 

litteraturen lägger stor vikt i god kommunikation där Pinto och Slevin (1988) i sin 

studie identifierade det som ett projekts framgångsfaktor. Teamwork och 

initiativtagande är andra ledaregenskaper (MQ) som ansågs vara mycket viktiga av 

projektledarna vilket hör samman med att deras arbete till stor del består av att 

samordna människor i projektet.  

 

Det är intressant att egenskaper som kritisk analys och bedömning såväl som 

strategiskt perspektiv ansågs vara mycket viktiga samt att teknisk kompetens och 

problemlösning ansågs vara ganska viktiga av projektledarna. Detta eftersom de 

tillhör kategorin intellektuell intelligens (IQ) vilka anses vara de minst viktiga för ett 

projekts framgång enligt forskarna. Att projektledarna värderar dessa egenskaper så 

högt tros bero på att de har en teknisk bakgrund samt att de i deras roll som 

byggprojektledare behöver kunna bedöma om en fråga behöver skickas vidare till en 

expert innan ett beslut kan tas. Om de hade arbetat som projektledare i en mindre 

teknisk bransch hade resultatet kunnat se annorlunda ut. En annan anledning till att 

egenskaper inom intellektuell intelligens anses vara så pass viktiga av fallstudiens 

projektledare kan bero på hur de mäter ett framgångsrikt projekt. Som det tidigare 

har diskuterats var projektledarna överens om att ett framgångsrikt projekt mättes 

utifrån kriterierna tid, kostnad och kvalitet. För att se till att hålla dessa kriterier 

behöver projektledaren ha ett bra helhetsperspektiv samt ett strategiskt perspektiv 

för att kunna bedöma vilka aktiviteter som ska prioriteras. Detta resonemang styrks 

av en studie som Turner och Müller (2010) gjorde där de fann att egenskapen 

strategiskt perspektiv, vilken tillhör kategorin intellektuell intelligens, är särskilt 

viktig i projekt där framgång mäts utifrån dessa kriterier.  

 

De egenskaper som delade projektledarna var intuition samt innovation och fantasi. 

Där hälften ansåg att egenskaperna var viktiga medan hälften ansåg att de inte var 

särskilt viktiga/oviktiga. Innovation och fantasi kan vara svårt att implementera i 

byggbranschen eftersom det finns regelverk och bestämmelser som ska följas. 

Intuition är även en egenskap som är personlig där en del litar mer på det än andra. 

Från de kvalitativa intervjuerna framgick det även att de som ansåg att intuition inte 

var särskilt viktig argumenterade för att de ville ta beslut på fakta, medan de andra 

argumenterade för att de använde intuition när något kändes fel. För att sedan reda 

ut problemet och därefter ta ett beslut. Det kan därför antas att varken intuition eller 

innovation och fantasi är nödvändiga egenskaper för en byggprojektledare men att 

de kan underlätta arbetet om de används på rätt sätt.  

 

Egenskaperna som projektledarna tycker är viktigast för en ny projektledare är att de 

ska vara kommunikativa, noggranna och öppna för att lära sig nya kunskaper. Dessa 

egenskaper framgår även som mycket viktiga i sammanställningen av 

ledaregenskaperna så det är inte förvånande att de ansåg det. Det är intressant att 

dessa egenskaper tillhör kategorierna emotionell intelligens (EQ) och 

ledarskapsegenskaper (MQ) eftersom det tidigare har framgått att projektledarna 

ansett att egenskaper inom intellektuell intelligens (IQ) är mycket viktiga. Det tros 



 

 

 

förklaras genom att egenskaper inom intellektuell intelligens lärs ut på utbildningen 

och därför antas det att en ny byggprojektledare redan har ex. en viss teknisk 

kompetens och problemlösningsförmåga. Medan ledaregenskaper och egenskaper 

inom emotionell intelligens inte lärs ut och därför är det viktigt att personen själv har 

dessa egenskaper.  
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6 Slutsats 

6.1 Studiens slutsats 

Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren utveckla för 

att leda ett framgångsrikt projekt?  

Litteraturstudien visar att det finns flera olika sätt att definiera ett framgångsrikt projekt. 

Därför bör projektledaren först och främst definiera hur framgång ska mätas i projektet så 

att alla är överens om definitionen och kan arbeta så att det uppnås. Litteraturstudien 

påvisade även att de viktigaste ledaregenskaperna för en projektledare kan variera 

beroende på vilka framgångskriterier man använder sig av i projektet. I byggbranschen 

där de vanligaste framgångskriterierna består av tid, kostnad och kvalitet visar studien att 

projektledaren framförallt bör utveckla sina egenskaper inom intellektuell intelligens (IQ) 

och ledaregenskaper (MQ) för att leda sitt projekt till framgång. De egenskaper som 

identifierades som viktigast för en projektledare är engagerad kommunikation, teamwork, 

initiativtagande, kritisk analys och bedömning, strategiskt perspektiv och noggrannhet.  

Både litteraturstudien och fallstudien visar att byggprojektledaren förutom sin tekniska 

kompetens även behöver ha kompetens inom PMI:s 10 kunskapsområden för att kunna 

styra sitt projekt i mål.   

Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens beroende på projektets 

storlek? 

Från studiens resultat är det även svårt att dra en slutsats om projektledarens 

ledarskapsegenskaper och kompetenser skiljer sig åt beroende på projektens storlek. Dock 

kan slutsatsen dras att arbetssättet skiljer sig åt beroende på storleken och att vissa 

projektledare därför är bättre lämpade att driva mindre respektive större projekt. 

Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och effektivisera 

utbildningen av nya projektledare? 

Utbildningen av nya projektledare i byggbranschen tenderar att fokusera på egenskaper 

inom intellektuell intelligens (IQ) eftersom de oftast utbildas på tekniska högskolor eller 

universitet. Dessa egenskaper är värdefulla för en projektledare och bör inte bara 

utvecklas under utbildningen utan även under karriären. För en ny projektledare påvisar 

studien att särskilt egenskaper inom ledarskap (MQ) och emotionell intelligens (EQ) 

önskas. Där egenskaperna engagerad kommunikation och noggrannhet anses vara särskilt 

viktiga.  För att effektivisera utbildningen av nya projektledare bör man därför även införa 

moment i utbildningen som utvecklar projektledarnas ledaregenskaper och egenskaper 



 

 

 

inom emotionell intelligens. Sammanfattningsvis visar studien att utbildningen av nya 

projektledare bör fokusera på ledarskapsegenskaperna engagerad kommunikation, 

noggrannhet, strategiskt perspektiv samt kritisk analys och bedömning.  

6.2 Framtida studier 

Projektledarna som har studerats i detta examensarbete arbetar alla på samma företag och 

åt olika beställare. Därför bör man i framtida forskning intervjua fler projektledare från 

olika företag för att djupare kunna analysera en större datamängd. På det sättet bör man 

med större säkerhet kunna isolera projektledarens framgångsfaktorer som är viktigast för 

ett framgångsrikt projekt. Det kan även vara intressant att studera projektledare som 

arbetar på entreprenadsidan för att se om ledarskapsegenskaperna och kompetenserna 

skiljer sig åt beroende på om man arbetar åt beställarsidan eller entreprenadsidan.  

En annan intressant forskning skulle kunna vara att långsiktigt undersöka om fler projekt 

blir framgångsrika om projektledarna fokuserar på de identifierade framgångsfaktorerna 

och medvetet ändrar sitt ledarskap till att använda sig av dessa.  

Till slut hade det även varit intressant att studera hur implementering av moment inom 

ledarskap och egenskaper inom emotionell intelligens ska gå till i utbildningen av nya 

byggprojektledare. Samt att undersöka om implementeringen långsiktigt ger en ökad 

effekt med fler framgångsrika projektledare.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Börjar med en presentation om syfte och upplägg på intervjun samt att respondenterna 

fick lämna sitt godkännande för inspelning av intervjun. 

Inledande frågor 

1. Hur ser en vanlig dag ut för dig i ditt arbete som projektledare? 

 

2. Vad lägger du mest tid på under ditt dagliga arbete? 

a. Skiljer det sig beroende på projektets storlek? 

 

Fokus på projektledaren och framgång 

1. Vad är ett framgångsrikt projekt för dig? 

 

2. Berätta om ett framgångsrikt projekt du har varit projektledare för. 

a. Varför var det framgångsrikt? 

b. Vad var din roll som projektledare i framgången? 

 

3. Berätta om ett mindre framgångsrikt projekt du har varit projektledare för. 

a. Varför lyckades det inte? 

b. Hade du som projektledare kunnat göra något annorlunda för att leda 

projektet till framgång? 

 

Fokus på ledarskap 

1. Vad innebär ledarskap för dig? 

 

2. Berätta om hur du använder dig av ledarskap i ditt arbete. 

a. Skiljer sig ditt ledarskap beroende på projektets storlek? 

 

3. Anser du att ledarskap är en viktig faktor för ett projekts framgång? 



 

 

 

a. Beroende på svar: 

i. På vilket sätt? 

ii. Varför inte? 

Fokus på ledarskapsegenskaper 

 

1. Tycker du att följande egenskaper är viktiga i ditt arbete, dela in egenskaperna 

från oviktigt till mycket viktigt. 

 

▪ Kritisk analys och bedömning – att man kan identifiera fördelar och nackdelar 

med ett beslut och är medveten om vilken effekt det kommer att ge 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Innovation och fantasi  

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Strategiskt perspektiv – identifierar möjligheter och hot 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Teknisk kompetens 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

  

▪ Problemlösning 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

  

▪ Initiativtagande 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Resurshantering 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Engagerad kommunikation – man engagerar andra och kan skräddarsy 

kommunikationssättet beroende på vem man pratar med 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 
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▪ Förmåga att stärka andra – tex genom att uppmuntra personen till ökat eget 

ansvar 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

  

▪ Mentorskap – att man hjälper andras utveckling genom att träna eller lära upp 

dem 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Målfokuserad – man är fast besluten att uppnå målet 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Konflikthantering 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Teamwork 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

  

▪ Självmedvetenhet – man är medveten om sina känslor och kan kontrollera 

dem 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Emotionell motståndskraft – man kan prestera och behålla fokus oavsett hur 

situationen ser ut 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt  

 

▪ Intution – man använder magkänslan för att ta beslut när information är 

tvetydig 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

 

▪  Samspel med andra människor 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 



 

 

 

 

▪ Påverkan - Förmåga att få andra att ändra synvinkel genom att förstå deras 

ståndpunkt och ändra argumentet därefter 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

 

▪ Motivation – man har drivkraft och energi för att uppnå resultat 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

 

▪ Självförtroende 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

 

▪ Noggranhet 

Oviktigt  Inte särskilt viktigt  Ganska viktigt  Mycket viktigt 

 

 

2. Finns det några viktiga egenskaper som du tycker saknades? 

a. Varför? 

b. Hur använder du dig av dem i ditt arbete? 

 

3. Är det några egenskaper som du anser är extra viktiga för en projektledare? 

a. Beroende på svar: 

i. Vilka? 

ii. Varför inte? 

b. Skiljer de sig beroende på projektets storlek? 

 

4. Vilken/vilka egenskaper anser du är viktigast för att nya projektledare ska 

lyckas i rollen? 
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Bilaga 2 

Inledande bakgrundsfrågor 

Bakgrund 

Datum: 

Kön: M  F   

Ålder:  20–29 år            30–39 år           40–49 år           50–59 år              60 år eller äldre 

  

Yrkesroll 

Utbildning: 

Antal år i byggbranschen: 

Antal år som projektledare/ biträdande projektledare: 

Ungefärligt antal projekt du varit projektledare/ biträdande projektledare för: 

Antal år på WSP: 

Projektets omfattning 

Kostnad 

Vilken ungefärlig kostnad uppgick det största projektet du varit med i? 

Vilken ungefärlig kostnad uppgick det minsta projektet du varit med i? 

Tid 

Ungefär hur lång tid tog det största projektet du varit med i? 

Ungefär hur lång tid tog det minsta projektet du varit med i? 

 

 


