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En byggprojektledare behöver ha en rad 

olika kompetenser och egenskaper för att 

kunna leda ett framgångsrikt byggprojekt. 

Vilka av dessa som projektledaren bör 

utveckla har diskuterats i flera decennier av 

forskare där de fått fram olika resultat. 

För att kunna identifiera vilka av 

kompetenserna som är de viktigaste behöver 

man först förstå vilken roll projektledaren har i 

ett byggprojekt.  Projektledarens ansvar är att 

leda byggprojektet och se till att projektmålen 

uppfylls.  För att leda projektet behöver 

byggprojektledaren anta en samordnande roll 

eftersom det oftast finns flera olika parter 

inblandade i byggprojektet. Man kan därför se 

projektledaren som en vägvisare vars uppgift 

är att samla upp alla i projektet och se till att de 

arbetar mot ett gemensamt mål så att projektet 

styrs åt rätt riktning. 

Därför behöver en byggprojektledare ha 

allmänna kompetenser inom projektledning för 

att kunna planera och styra projektet på ett 

effektivt sätt. Men även utveckla olika 

ledarskapsegenskaper eftersom de arbetar med 

att samordna och leda människor.   

En annan aspekt som påverkar vilka 

egenskaper och kompetenser som är de 

viktigaste beror på vilket sätt ett framgångsrikt 

projekt definieras. Oftast bedöms projektens 

succé av dimensionerna tid, kostnad och 

kvalitet. Där en byggnad eller anläggning som 

färdigställs inom bestämd tid- och kostnadsram 

samt med en kvalitet som uppfyller 

kravspecifikationen bedöms vara 

framgångsrik. Men ett byggprojekts framgång 

kan även mätas utifrån brukarens och 

medarbetarnas nöjdhet, dess miljöpåverkan 

och dess säkerhet för att nämna några.  

I studien intervjuades projektledare från ett 

konsultbolag inom samhällsbyggnad i syfte att 

undersöka vilka kompetenser och egenskaper 

en byggprojektledare bör utveckla för att leda 

ett framgångsrikt projekt. Samt om man kan 

använda dessa för att effektivisera utbildningen 

av nya projektledare.    

Studien påvisade att en byggprojektledare 

behöver ha kompetens både inom 

projektledning och sitt tekniska område. 

Förutom sin kompetens behöver 

byggprojektledaren även ha egenskaper inom 

ledarskap för att kunna leda sitt projekt 

effektivt. 

De viktigaste ledarskapsegenskaperna som 

studien påvisade hos en byggprojektledare är 

engagerad kommunikation, teamwork, 

initiativtagande, kritisk analys och bedömning, 

strategiskt perspektiv samt noggrannhet. Dessa 

är framförallt viktiga om projektets framgång 

mäts utifrån dimensionerna tid, kostnad och 

kvalitet, vilket de flesta byggprojekt görs.  

För nya byggprojektledare konstaterade 

studien att de viktigaste egenskaperna de bör 

utveckla är sina ledaregenskaper och 

egenskaper inom emotionell intelligens. Där 

framförallt engagerad kommunikation och 

noggrannhet lyftes fram som särskilt viktiga.  

Med hjälp av denna kartläggning av de 

viktigaste egenskaperna och kompetenserna 

hos en byggprojektledare kan man underlätta 

och effektivisera utbildningen av nya 

byggprojektledare. Utbildningen idag 

fokuserar på teknisk kompetens samt 

egenskaper som problemlösning och strategiskt 

perspektiv. Därför bör utbildningen av nya 

byggprojektledare i framtiden även inkludera 

moment i undervisningen som utvecklar deras 

egenskaper inom emotionell intelligens och 

ledaregenskaper.  


