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Abstract 
The architecture, engineering and construction (AEC) industry is facing many challenges. Not 
least, the focus has been on reducing time and increasing the quality of construction projects. In 
addition, there is a development within digitizing. New digital tools and building techniques 
require new working methods and now challenge the industry that has long been considered both 
conservative and characterized by low productivity. 
 
A construction project involves actors of several kinds, where clients, project managers, design 
managers and production managers are some of the most obvious roles. To meet new challenges, 
changes in working methods and attitudes for these positions are required. In this thesis, an in-
depth study takes place within the role of the design managers’ abilities in order to be able to lead 
the design team, which also faces new digital working methods. The design process is studied as 
the process where input is transformed into output during a constant flow of information 
exchange, which ultimately results in a value-creating product for the client. These three concepts 
are the roots within the leadership of the design management. 
 
This thesis is carried out as a qualitative study, the purpose of which is to investigate the design 
managers’ abilities to lead the design team and how the role and leadership are affected by the 
digitizing with BIM and VDC. The study studies the role of design managers when it comes to 
leading, coordinating and managing people and information. BIM is studied as collected and 
shared digital information in a virtual model that can be used as a working method. VDC is being 
studied as a strategy for integrating virtual models and a working method within the design 
process which implicates facilitating and making all actors’ tasks more efficient by using BIM 
and following ICE. 
 
Based on the results of the study, it can be said that there are generally six different areas with 
abilities that a design manager should possess in order to lead the design team; 1) experience in 
design or production, 2) leadership skills, social skills and engagement, 3) decision-making skills, 
4)	   generalist, 5) organized, clear and well-grounded and 6) responsive. The thesis shows that 
collaboration and interactivity are very important parts for a successful design process. 
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Furthermore, it is demonstrated that a forum is requested where the design team can design 
together. Therefore, design managers should gather the design team to a greater extent for a 
successful design process. This thesis demonstrates that design managers are faced with 
challenges to plan and manage the design process from BIM and VDC. They experience changes 
in roles and responsibilities and difficulties in controlling ICE meetings. Design managers need to 
be “awake of new professions” and keep the design team towards the final goal instead of the 
digital model. 
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Sammanfattning 
Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reducera 
tid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. Nya digitala 
verktyg och tekniker kräver nya arbetssätt och utmanar nu den bransch som länge ansetts vara 
både konservativ och karaktäriserad av låg produktivitet. 
 
Ett byggprojekt involverar aktörer av flera slag där beställare, projektledare, projekteringsledare 
och produktionsledare är några av de mest självklara rollerna. För att möta utvecklingen krävs det 
förändringar i arbetssätt och förhållningssätt för dessa positioner. I detta examensarbete studeras 
förmågor som en projekteringsledare bör besitta för att kunna leda projekteringsgruppen som 
också står inför nya digitala arbetssätt. Projekteringsprocessen studeras som processen där input 
förvandlas till output under ett konstant flöde av informationsutbyte som slutligen resulterar i en 
värdeskapande produkt för beställaren. Dessa tre koncept har ledarskapet inom 
projekteringsledning sina rötter inom. 
 
Examensarbetet utförs som en kvalitativ studie där syftet är att undersöka projekteringsledares 
förmågor att leda projekteringsgruppen samt hur rollen och ledarskapet påverkas av 
digitaliseringen med BIM och VDC. I studien studeras projekteringsledares roll utifrån att leda, 
samordna och hantera människor och information. BIM studeras som samlad och delad digital 
information i en virtuell modell som kan användas som ett arbetssätt. VDC studeras som en 
strategi för att integrera virtuella modeller och ett arbetssätt inom projekteringsprocessen för att 
effektivisera och underlätta samtliga aktörers arbetsuppgifter genom att använda BIM och följa 
ICE. 
 
Utifrån studiens resultat kan sägas att det generellt finns sex olika områden med förmågor som en 
projekteringsledare bör besitta för att leda projekteringsgruppen; 1) erfarenhet inom projektering 
eller produktion, 2) ledarskapsförmåga, social kompetens och engagerad, 3) beslutsförmåga, 4) 
generalist, 5) organiserad, tydlig och insatt samt 6) lyhörd. Examensarbetet visar att samarbete är 
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en väldigt viktigt del för en lyckad projekteringsprocess. Vidare, påvisas att det efterfrågas forum 
där projektörer kan projektera tillsammans. Därför bör projekteringsledare samla 
projekteringsgruppen i större utsträckning för en lyckad projekteringsprocess. Examensarbetet 
påvisar att projekteringsledare ställs inför utmaningar att planera och styra projekteringsprocessen 
utifrån BIM och VDC. De möter förändringar av roller och ansvarsfördelning samt svårigheter att 
styra ICE-möten. Projekteringsledare bör vara ”vakna på nya professioner” och hålla kvar 
projekteringsgruppen mot slutmålet istället för den digitala modellen. 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras inledningsvis studiens riktning, bakgrund och tidigare studier. Därefter 
presenteras studiens syfte och frågeställningar för att skapa förståelse för studiens ändamål. Vidare presenteras 
även avgränsningar och disposition. 
 
Ett byggnadsverk är resultatet av flertalet aktiviteter och interaktioner utförda inom ett projekt, 
där beställare, arkitekter, ingenjörer, konsulter, entreprenörer och underleverantörer är delaktiga 
(Eynon, 2013). Samhällsbyggnadssektorn har potential att öka ett projekts värde och framgång 
(Knotten et al., 2015). Begreppet framgångsrika projekt har varit tvetydligt definierat trots att 
projektframgång vanligen är det slutliga målet inom varje projekt (Chan, Scott & Chan, 2004). 
Flera studier lyfter fram subjektiva kriterier, mjuka parametrar, för projektframgång, vilka bland 
annat behandlar ledarskap, deltagares tillfredställelse och utveckling, kommunikation, lärande och 
samarbete (Kärnä & Junnonen, 2017). 
 
Det är i de initiala skedena som det finns störst utrymme att påverka ett projekt till lägst kostnad 
(Hansson et al., 2015). Enligt Cooper et al. (2005) har det tidigare lagts stort fokus på 
projektledare vid utveckling av ett byggprojekt och mindre fokus på den profession som vanligen 
leder de initiala skedena, projekteringsledare. Projekteringsledare har en betydande påverkan på 
ett projekt genom att den leder produktutvecklingen genom hela projekteringsprocessen, trots 
detta har denna roll kommit i skymundan för rollen som projektledare (Cooper et al., 2005). 
Projekteringsprocessen är en viktig del i ett byggprojekt i och med att många förutsättningar 
utformas och fastställs här, vilka kan bli helt avgörande för ett framgångsrikt projekt och en 
efterfrågad produkt. Enligt Srimathi, Dinesh & Sethuraman (2017) har projekt som ingår i 
samhällsbyggnadssektorn ansetts bli alltmer svåra och komplexa att hantera. I likhet beskriver 
Knotten, Lædre & Hansen (2017) att samhällsbyggnadssektorn, i nuvarande situation, står inför 
många utmaningar och att dessa utmaningar måste hanteras i de tidiga skedena i ett projekt. 
 
De senaste åren har digitaliseringen inom samhällsbyggnadssektorn ökat, vilket framförallt 
åskådats genom användningen av BIM, Building Information Modeling, som setts som ett 
innovativt IT-baserat arbetssätt för samhällsbyggnadssektorns många utmaningar (Azhar, 2011; 
Bryde et al., 2013; Savolainen et al., 2018). Projekteringsprocessen involverar interaktioner mellan 
projektörer och andra projektdeltagare samt samordning och ledning av dessa (Kunz & Fischer, 
2012) därav har VDC, Virtual Design and Construction, uppkommit som arbetssätt för att 
effektivisera och underlätta samtliga aktörers arbetsuppgifter i projekteringsprocessen (Hansson et 
al., 2015). Nuvarande litteratur ger råd och insikter i ämnet projekteringsledning men beskriver 
sällan vilka förmågor; egenskaper och erfarenheter, projekteringsledare ska besitta samt hur 
projekteringsledare ska leda projekteringen och utmaningarna med nya digitala arbetssätt. Emmitt 
(2016) menar på att litteratur om projekteringsledares roll inom samhällsbyggnadssektorn är 
sparsam och behöver utforskas ytterligare. Det här examensarbetet avser att undersöka 
projekteringsledares roll avseende förmågor att leda projekteringsgruppen samt hur rollen och 
ledarskapet påverkas av BIM och VDC. 
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1.1 Bakgrund 
1.1.1 Projekteringsledning & projekteringsledares roll 
Traditionellt sett skulle en arkitekt ansett sig vara den naturliga ledaren i projekteringsgruppen 
genom att organisera, samordna och administrera det initiala skedet (Eynon, 2013). Mer utförligt 
beskriver Eynon att detta skulle innebära; införliva kunders visioner och synpunkter, leda hela 
projekteringsprocessen samt organisera projekteringsgruppen mot slutliga handlingar. Enligt 
Whang et al. (2017) fokuserar arkitekter på estetik, form och funktion medan entreprenörer 
fokuserar på resurser, produktionsmetoder och processer. Under en sexårsperiod undersökte 
Emmitt (2016) rollen som projekteringsledare inom entreprenadbolag i Storbritannien. I sin studie 
beskriver Emmitt att rollen knappt existerade i början av 2000-talet, men att rollen som 
projekteringsledare i entreprenadbolag snabbt antagits och blivit accepterad.    
 
Att leda projekteringen i ett byggprojekt kan ses som den mest utmanande formen av ledarskap 
inom samhällsbyggnadssektorn då processen kan involvera att leda både det initiala skedet och 
projekteringsskedet med allt från den kreativa processen till färdiga bygghandlingar, vilket 
innefattar bland annat arbeten med behovsanalys, programarbete, gestaltning, systemhandlingar 
och slutligen ta fram bygghandlingar (Knotten et al., 2015; Hansson et al., 2015). Alla dessa 
arbetsmoment och aktiviteter behöver hanteras och samordnas utifrån olika tillvägagångssätt och 
ledarskapsinsatser beroende på vart i projekteringsprocessen projektet befinner sig (Knotten et al., 
2015). 
 
Det är i framförallt det initiala skedet i projekteringsprocessen som i sin natur är svårt att planera 
och skapa tydliga aktiviteter utifrån (Choo et al., 2014). Knotten et al. (2015) menar att det initiala 
skedet kan pågå i all oändlighet, eftersom det alltid finns flera alternativ till utformning. Vidare 
beskriver Knotten et al. att projekteringsprocessen måste styras för att komma framåt, där det 
ligger i ledarskapet att identifiera hur detta ska samordnas för att fungera. ”Even if new building 
design management approaches can be used for all dependencies, using the same approach to 
handle both reflective and sequential dependencies might be contra productive. By identifying 
which processes are sequential (and can be planned in detail) and which processes are reciprocal 
or intensive (and cannot be planned in detail), a design manager can prioritise and free a focus on 
the effective process” (Knotten et al., 2015, s. 125). Baldwin et al. 1999; Thyssen et al. 2010 i 
Knotten et al. (2015) menar att bristande ledarskap inom projekteringsprocessen som helhet har 
visat sig påverka projekteringen negativt i fråga om både ökade kostnader och minskad 
produktivitet. Författarna menar att misslyckanden har påträffats i situationer där medlemmarna i 
projekteringsgruppen inte på ett idealt sätt förstått beställarens önskan eller krav, vilket resulterat i 
att beställaren inte fått vad den efterfrågat eller vad behovet var. 
 
Enligt en studie utförd av Elmualim & Gilder (2014) uppgav respondenterna svårigheten att 
definiera rollen som projekteringsledare eftersom rollen vanligen varierar beroende på 
projektstorlek och organisation. Respondenterna i studien av Elmualim & Gilder kom trots allt 
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fram till att de anser att rollen som projekteringsledare är nödvändig för att säkerställa tydlighet 
under projekteringsprocessen och att det ingår i rollen att ha ett övergripande ansvar att den 
kvalitet som efterfrågas från beställare levereras inom den angivna tiden och inom den uppsatta 
budgeten för projektet. Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen (2012) menar att rollen som 
projekteringsledare definieras och praktiseras mest som en teknisk handledare, som ser till att de 
nödvändiga uppgifterna mellan disciplinerna utförs och samordnas. Vidare menar författarna av 
studien att rollen är beroende av social interaktion, påverkan och ledarskap, där den viktigaste 
inverkan som en projekteringsledare kan åstadkomma skapas genom framgångsrikt ledarskap av 
mänsklig kreativ kompetens. 
 
I Emmitts (2016) studie beskrev 5 av 6 intervjuade projekteringsledare att de ansåg sin roll 
innebära att leda och underlätta projekteringsprocessen. Samtliga av dessa fem betonade vikten av 
att lösa osäkerhet under projekteringsprocessen. Kvalnes (2016) konstaterar att de traditionella 
projektledningsmodellerna behandlar all form av osäkerhet som något negativt och kopplar det 
samman med en risk. I Kvalnes studie presenteras i motsats till detta att osäkerhet kan leda till 
positiv förändring i ett projekt på grund av det explorativa perspektivet det kan bidra med. Vidare 
beskrivs att vidkänna de positiva och energiska aspekterna som osäkerhet skapar möjlighet till 
kan vara en källa till kreativitet och projektframgång. Den sjätte respondenten i studien av Emmitt 
(2016) beskrev sin roll som samordnare av information under projekteringsprocessen och 
ansvarig för resultatet av projekteringen. Behovet av praktisk erfarenhet av både projektering och 
produktion menar respondenterna i Emmitts studie är essentiellt innan man antar rollen som 
projekteringsledare. Utöver detta påpekades oro för hur ny teknik skulle påverka rollen, där flera 
ansåg att det inte fanns några tillräckligt bra praktiska arbetssätt att förhålla sig till som 
projekteringsledare. Studien varade under en sexårsperiod och under senare del av studien hade 
flera av de intervjuade projekteringsledarna bytt åsikt och ansåg att BIM skulle kunna möjliggöra 
en effektivisering av deras arbete och hjälpa dem att gå från en reaktiv roll till en mer proaktiv 
roll. Projekteringsledares roll, enligt Emmitt (2016), har blivit en roll som utvecklats som svar på 
ny teknik, där trenden är mot en mer proaktiv inställning till hantering av information inom 
projekteringsprocessen. 
 
Inom projekteringsledning, menar Koskela, Huovila & Leinonen (2002) att planering, 
systematiska arbetssätt, specifikationer av arbetsuppgifter och ansvarsområden är otydligt 
definierade. Senare studie av Choo et al. (2014) menar på att vikten av effektiv 
projekteringsledning växt fram i syfte att säkerställa en samordnad projekteringsprocess, där en 
viktig aspekt är förmågan att planera och hantera projekteringen med hänsyn till processens 
iterativa karaktär samt de ständigt förändrade behoven hos projektets aktörer, deltagare och 
intressenter. Knotten, Lædre & Hansen (2017) identifierande i sin studie 10 framgångsfaktorer för 
projekteringsledning, där projekteringsledare i studien själva såg kommunikation, beslutsfattande 
och planering som de tre viktigaste framgångsfaktorerna. Otter & Emmitt (2008) menar på att 
ledare bör betrakta möten och andra sammankomster som viktiga ledarskapsverktyg för att 
förbättra kommunikationen inom en arbetsgrupp och i dessa forum uppmuntra social interaktion i 
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syfte att få en gemensam förståelse för uppgiften de tillsammans ska åstadkomma. Författarna till 
studien kom även fram till att projektmedlemmar föredrar kommunikation i realtid genom samtal 
trots den växande användningen av asynkrona kommunikationskanaler. 
 

1.1.2 Utmaningar & utveckling inom samhällsbyggnadssektorn 
Samhällsbyggnadssektorn står inför utmaningar relaterade till ökad produktivitet och ökad 
digitalisering, samtidigt som förbättrad kvalitet ska uppnås (Knotten, Lædre & Hansen, 2017; 
Azhar, 2011). Produktutvecklingen inom byggbranschen drivs åt kortare projekteringscykler, men 
kraven på byggnadsverken har blivit allt högre vad gäller bland annat kostnad, kvalitet, och 
kundanpassning (Johansson, Persson & Pettersson, 2004). Flera av dessa utmaningar måste 
hanteras tidigt i projektfasen, vilket kräver en effektiv projekteringsprocess och ett behov av en 
effektiv projekteringsledning (Knotten, Lædre & Hansen, 2017). 
 

1.1.2.1 Digitalisering – BIM & VDC 
Samhällsbyggnadssektorn antar arbetssätt som inkluderar ökad digitalisering med bland annat 
implementeringen av BIM, Building information Modeling (Bryde et al., 2013) och VDC, Virtual 
Design and Construction (Gustafsson et al., 2015). BIM har förändrat samhällsbyggnadssektorn 
och attraherar både forskare och praktiker, vilket bland annat kan betraktas av de ökade antal 
publicerade artiklar inom ämnet i Web Of Science Core Collection, WOS, (Zhao, 2017). I artikeln 
”A scientometric review of global BIM research: Analysis and visualization” på sida 38 av Zhao 
2017 kan en ökning med nästintill 341 % betraktas mellan åren 2012 till 2016 av antalet artiklar 
som behandlar BIM i WOS. 
 
Många studier har gjorts med syfte att undersöka i vilken utsträckning BIM påverkar byggprojekt. 
De fördelar som flera studier redogör hänför sig vanligen till kostnadsreduktion, kontroll genom 
projekts livscykler och tidsbesparing. Nackdelar som rapporterats hänför sig ofta till 
användningen av de programvaror som krävs för BIM, där projektmedlemmar inte anser sig ha 
den kunskap programvarorna kräver. (Bryde et al., 2013) 
 
Att applicera de digitala arbetssätten framstår som ett innovativt sätt att utforma och hantera 
projekt (Azhar, 2011). BIM har implementerats för att lösa flertalet ineffektiva processer inom 
byggbranschen och används numera allt som oftast i projekteringsprocessen (Zuppa, Issa & 
Suermann, 2009). Trots detta menar Neff, Fiore-Silfvast & Sturts Dossick (2010) att BIM inte är 
tillräckligt definierat och att det snarare minskar samarbete än ökar samarbete. Oklarheter 
beskrivs även vad gäller målbild för användningen av BIM och vilka arbetsuppgifter som krävs 
för den enskilda projektdeltagaren. Matthews et al. (2018) kom i sin studie fram till att begränsad 
erfarenhet och kunskap om de processer som behövs för att leverera ett BIM projekt kan hindra 
produktiviteten hos projektdeltagarna. Detta tydes i studien bero på brist i utbildning inom BIM, 
vilket oavsiktligt påverkade det dagliga arbetet hos projektdeltagarna. Författarna av artikeln 
påpekar utbildning och kunskapsspridning av nya digitala arbetssätt, där nya processer och 
arbetsflöden bör få utrymme att diskutera. I likhet beskriver Mäki och Kerosuo (2015) att 
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erfarenheter och kunskap i BIM saknas, men uttrycker snarare att det är utmaningar som 
branschen måste ta itu med för att kunna utvecklas. Neff, Fiore-Silfvast & Sturts Dossick (2010) 
beskriver även svårigheter hur organiseringen ska se ut med tanke på den nya miljön och de roller 
som skapas av digitala arbetssätt där framförallt samordning och samarbete behöver ses över. 
 
Vass & Karrbom Gustavsson (2017) beskriver i sin artikel om flera utmaningar som behöver 
förstås och hanteras innan BIM implementeras som en IT-baserad förändringsprocess för 
samhällsbyggnadssektorn. I studien beskriver författarna att beställare har stor påverkan vid 
upphandlingar i byggprojekt vad gäller införandet av BIM, vilket innebär att de måste vara 
medvetna om fördelar och nackdelar med villkoren. Dainty et al. (2017) påpekar likt Vass & 
Karrbom Gustavsson att drivkrafterna kommer från trender på nationell och global nivå hos 
beställare eller i offentliga sektorn. Författarna av studien påpekar problematiken att små och 
medelstora företag inte har resurser att investera i BIM, men beskriver även att medarbetare i 
större företag kommer bli drabbade av motiv-, erfarenhet- och kunskapsbrister. Det som även 
poängteras i studien av Dainty et al. (2017) är att stor tilltro har förankrats i de digitala 
arbetssätten som lösning på många av branschens problem, vilket inte uppfyllts i den grad 
som spekulerats. 
 
I en studie av Gustafsson et al. (2015) konstateras att VDC leder till kortare projekteringstider, 
mer effektiva arbetsprocesser, förbättrad kvalitet och förbättrad produkt samt att det ökar 
lönsamheten. Enligt Kunz & Fischer (2012) ökar projekteringsgruppens prestanda i och med 
VDC jämfört med den traditionella projekteringen. Trots detta konstaterar Gustafsson et al. 
(2015) att VDC innebär ytterligare arbetsbelastning i projekteringsprocessen. Vidare beskriver 
Gustafsson et al. den framtida VDC professionen som ”en viktig spindel i det globala 
informationsnätet”, dock har forskare inom ämnet skilda uppfattningar om hur utvecklingen 
kommer att se ut, vilket framförallt har sitt ursprung i om professionen kommer att vara en ny 
separat eller om den kommer att bli integrerad i någon av de mer traditionella professionerna. 
Framtida forskning enligt Mäki & Kerosuo (2015) bör bland annat undersöka roller, 
arbetsfördelning och attityder kopplade till digitala arbetssätt för att på så vis tydliggöra 
ansvarsområden. 
 

1.1.2.2 Digitalisering – Förändringsarbete 
Det finns en uppfattning att byggbranschen inte är särskilt nytänkande eller innovativ (Hemström, 
Mahapatra & Gustavsson, 2017), men från branschen sida har det framförts att det varken finns 
tid eller ekonomiska möjlighet för förbättringar. Vidare påvisar författarna genom studien att 
innovation i byggbranschen vanligen kopplas samman med en ekonomisk risk och normen att 
följa det som redan anses vara beprövat och bevisat är stark. Varför inte BIM implementeras i 
projekt beror vanligen på att kapital saknas för investering (Elmualim & Gilder, 2014). Vidare 
beskrivs att många företag anser att fördelarna inte är tillräckligt konkreta och överväger därmed 
inte kostnaderna för att implementera och utbilda personal i nya arbetssätt. Seaden och Manseau 
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(2001) nämner att det framförallt handlar om intensiteten av projektdeltagarens egna engagemang 
och deltagande samt nya flexibla arbetssätt som bör utvecklas för att främja nyskapande av 
produkter. Vid implementeringen av nya arbetssätt är det viktigt att få dessa att accepteras och att 
de kan användas av projektdeltagarna (Xu, Thong & Venkatesh, 2012). 
 
Sommer, Dukovska-Popovska & Steger-Jensen (2014) har identifierat utmaningarna och kraven 
med implementering av ett förändringsarbete. Sammanfattningsvis handlar de identifierade 
utmaningarna och kraven vid implementering om att medvetenhet och kunskaper i det nya 
arbetssättet hos ledande befattningshavare behövs samt att det finns strukturer i organisationen i 
egenskap av det nya arbetssättet. 
 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka projekteringsledares roll avseende förmågor att leda 
projekteringsgruppen samt hur rollen och ledarskapet påverkas av digitaliseringen avseende BIM 
och VDC. Fokus läggs först på att få en övergripande bild av projekteringsledning och vilka 
förmågor som efterfrågas av en projekteringsledare. Därefter läggs fokus på de förändringar som i 
nutid sker med användning av BIM och VDC och hur dessa påverkar projekteringsprocessen, 
projekteringsledning och projekteringsledares roll. 
 
För att uppfylla syftet med studien har två frågeställningar formulerats: 

F.1 Vilka förmågor; egenskaper och erfarenheter, bör en projekteringsledare besitta? 
F.2 Vilka utmaningar ställs projekteringsledare inför med BIM och VDC som nya digitala 
arbetssätt? 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att besvara syftet med tillhörande frågeställningar inom byggprojekt för 
kommersiella fastigheter och bostäder. Studien behandlar därmed inte andra 
samhällsbyggnadsprojekt, som till exempel infrastruktur. 
 
Intervjuer görs med framförallt personer inom projekteringsgruppen; projekteringsledare och 
projektörer, men även med personer som arbetar med frågor som berör utvecklingen av 
projekteringsledning och projekteringsprocessen. Perspektiv och aspekter från fastighetsägare och 
beställarorganisationen exkluderas följaktligen, förutom de fall då projekteringsledare arbetar för 
beställarorganisationen. 
 

1.4 Disposition 
På nästa sida följer en sammanfattning av strukturen för rapporten i syfte att få en överblick av 
innehållet. 
 
	    



7	  
	   	  

Kapitel 1 Inledning  
I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens riktning, bakgrund och tidigare 
studier. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar för att skapa 
förståelse för studiens ändamål. Vidare presenteras även avgränsningar och 
disposition. 
 

Kapitel 2 Metod  
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts för studien i syftet att redovisa 
vald forskningsansats. Tillvägagångssätt och procedurer beskrivs samt hur 
teoretisk och empirisk information hämtats. 

 
Kapitel 3 Teoretisk referensram  

I detta kapitel redovisas begrepp och teorier för att få förståelse för 
examensarbetets infallsvinkel. Syftet med kapitlet är att definiera vad som ligger 
till grund för examensarbetet. 
 

Kapitel 4 Resultat 
I detta kapitel presenteras först resultatet från de utförda intervjuerna sedan 
resultatet från de utförda observationerna. Den första delen, 4.1 Resultat av 
intervjuer, är uppbyggd utifrån aktuella ämnen som tagits upp under intervjuerna. 
Där de intervjuades åsikter sammanfattas och utvalda citat uppvisas. I den andra 
delen, 4.2 Resultat av direkt observation, presenteras resultatet av de observationer 
som gjorts i olika mötesserier inom projekteringsprocessen. 
 

Kapitel 5 Analys & diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till den teoretiska 
referensramen och den litteraturstudie som bakgrunden och tidigare studier 
baseras på. Analysen sker med frågeställningarna som utgångspunkt och lägger 
grunden för slutsatsen som presenteras i kapitel 6. 
 

Kapitel 6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatserna som besvarar examensarbetets 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatta studier 
inom ämnet. 
 

Kapitel 7 Referenser 
Bilagor 
Bilaga A – Intervjuguide 
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts för studien i syftet att redovisa vald forskningsansats. 
Tillvägagångssätt och procedurer beskrivs samt hur teoretisk och empirisk information hämtats. 
 

2.1 Val av forskningsansats 
Examensarbetet är av utforskande karaktär och syftar till att förstå forskningsämnet på ett djupare 
plan. Studien har en abduktiv forskningsansats, en kombination av den deduktiva och induktiva 
forskningsansatsen där alternerande mellan empiri och teori sker. En deduktiv forskningsansats 
innebär att hypoteser formuleras och sedan testas utifrån redan existerande vetenskapliga teorier 
(Bhattacherjee, 2012). Den induktiva forskningsansatsen innebär att empiri skapas och analyseras 
för att sedan dra slutsatser och fastställa nya teorier, vilket är angeläget när man vill förstå ett 
särskilt sammanhang (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
 
Abduktion är den forskningsmetod som till mestadels används i studier för att förstå verkligheten. 
Saunders, Lewis & Thornhill (2009) menar på att det är fördelaktigt att använda sig av det 
kombinerade tillvägagångssättet. Trots sammansättningen från både deduktion och induktion kan 
inte abduktion ses som en enkel utväg genom att blanda dessa två, utan metoden ska tillföra nya 
element till studien (Alvesson & Sköldberg, 2009). Detta examensarbete avser svara på 
frågeställningarna genom en kombination av teori och empiri för att uppnå studiens syfte, där 
teori med stöd i den deduktiva forskningen kan hjälpa till att identifiera och stärka 
examensarbetets teoretiska ramverk, resultat, analys och slutsatser samt att abduktion med fördel 
kan användas som utgångspunkt genom den induktiva empirin som samlas in. 
 

2.1.1 Kvalitativ studie 
Denna studie är en kvalitativ studie, vilket innebär att kvalitativ empiri skapas och samlas in. 
Saunders, Lewis & Thornhill (2009) beskriver att kvalitativ data är av beskrivande karaktär och 
baseras på empiri uttryckt i ord, vilket resulterar i icke-standardiserad data. En kvalitativ studie är 
lämplig att använda när syftet ligger i att beskriva, förstå och tolka människors upplevelser 
(Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Ett argument för att den kvalitativa forskningsmetoden valts som utgångspunkt i detta 
examensarbete är på grund av att individers erfarenheter, uppfattningar och åsikter består av flera 
parametrar som inte kan kvantifieras. 
 

2.2 Forskningsprocess 
Studien fokuserar till en början på projekteringsledares roll och förmågor samt 
projekteringsprocessen som helhet då ett stort intresse inom detta ämne finns hos 
examensarbetaren. I intervjuerna uppkommer digitaliseringen som ett ämne, varav 
examensarbetaren lade fokus på detta. Därav lades mindre fokus på projekteringsprocessen och 
desto mer fokus på ledarskapsinsatser, egenskaper och erfarenheter samt de digitala utmaningarna 
för projekteringsledning avseende BIM och VDC. 
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Skapande av empirin sker genom intervjuer och observationer inom projekteringsprocessen (se 
2.4.1 Intervjuer & 2.4.2 Observationer). Intervjuerna sker med yrkesverksamma i branschen och 
en intervjuguide finns som Bilaga A. Resultatet analyseras utifrån examensarbetets bakgrund och 
teoretiska referensram. Slutligen dras slutsatser för studien och förslag på fortsatta studier i ämnet 
presenteras. 
 

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs för att studera ämnet, både vad gäller praktiska och vetenskapliga 
lärdomar. Studiens bakgrund och teoretiska referensram skapas utifrån detta. Insamlingen av 
litteratur sker genom publikationer i form av artiklar, rapporter och tidskrifter, men även genom 
ett fåtal relevanta böcker inom ämnesområdet. Dessa hämtas genom KTHs databas Primo och 
Google Scholar. 
 

2.4 Skapande av empiri 
Materialet till empirin samlas in i form av intervjuer och observationer. Empiri används som 
begrepp för det insamlade materialet då studien utgår från subjektiva intryck framför objektiv 
data. 
 

2.4.1 Intervjuer 
Intervjuer utförs med respondenter som arbetar i olika projekt inom projekteringsprocessen, där 
projekteringsledningen i de olika projekten ansvaras av antingen ett mindre entreprenadföretag, 
ett större entreprenadföretag, mindre konsultföretag eller ett större konsultföretag. Dessa företag 
väljs för att få en bredare bild av forskningsämnet. 
 
Intervjuerna utgår från en semi-strukturerad karaktär med öppna frågor. Examensarbetaren följer 
en intervjuguide med frågor som planerats i förväg, där flertalet av frågorna utgår från upplevd 
problematik i lästa artiklar inom ämnet som för studien ansetts intressant (se Bilaga A – 
Intervjuguide). Varje intervju som utgår från en semi-strukturerad karaktär behöver inte täcka alla 
frågor eller följa samma ordning utan kan anpassas till det specifika fallet (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2009), vilket görs i studien. Detta på grund av att respondenterna ses som experter 
inom sina respektive områden där personliga erfarenheter, uppfattningar och åsikter påverkar 
intervjuns riktning. Den semi-strukturerade intervjumetoden tillåter en viss kontroll över 
diskussionerna, samtidigt tillåter den respondenterna att utforska ett visst ämne mer fritt. Urvalet 
av respondenter har inte gjorts slumpmässigt. Kontakt har tagits med företag där forskningsämnet 
introducerats. Hälften av de intervjuade har presenterats, av en annan person på företagen, som en 
bra kandidat att intervjua för examensarbetet. Andra hälften har examensarbetaren sökt upp, då 
det vanligen framkommer på företagens hemsida vilken befattning de anställda har. En av de 
intervjuade valdes ut på grund av sin medverkan i en artikel kopplad till forskningsämnet skriven 
av en fack- och branschorganisation. Framförallt har projekteringsledare och projektörer inom 
projekteringsprocessen prioriterats. 
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Samtliga intervjuer spelas in, transkriberas och analyseras. Alla intervjuer förutom en sker på 
respondenternas arbetsplatser. Detta tillvägagångssätt anses fördelaktigt i och med att 
respondenterna befinner sig i sin egen miljö (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Den avvikande 
intervjun som inte utförs på respondentens arbetsplats utförs istället genom en telefonintervju. 
Noteringar görs under intervjuerna i syfte att dokumentera specifika svar som under ögonblicket 
anses viktiga för studien. Analysen av intervjuerna består framförallt av identifierande av mönster 
i respondenternas svar, men även avvikande svar anses intressanta och värdefulla för studien. 
Analysen av svaren sker i tre steg där respondenterna först kodas (Respondent 1-8, se 2.4.1.1 
Deltagande respondenter) därefter grupperas deras svar och slutligen dras slutsatser. 
 

2.4.1.1 Deltagande respondenter 
Åtta personer med erfarenhet inom forskningsämnet intervjuas i studien. Kapitlet med det 
empiriska resultatet är baserat på information från de intervjuade personerna (se 4. Resultat). De 
personerna som intervjuas betecknas som Respondent 1-8 (se Tabell 1). 
 
Den första respondenten (Respondent 1) är projekteringsledare på det mindre entreprenadföretaget 
och arbetar med en omfattande kommersiell nybyggnation i Stockholm. Respondenten har haft en 
betydande roll i utvecklingen av arbetet inom projekteringsprocessen inom bolaget och är en av 
fåtalet som arbetar med projekteringsledning inom företaget. 
 
Den andra respondenten (Respondent 2) är teknikchef på det mindre entreprenadföretaget. För 
tillfället inkluderar det i personens roll att styra projekteringsledningen vad gäller installationer, 
vilket är ett område som personen anses vara expert på. 
 
Den tredje respondenten (Respondent 3) är projekteringsledare på det mindre konsultföretaget. 
Respondenten ansvarar tillsammans med en annan projekteringsledare för en större ombyggnation 
av en kommersiell fastighet i Stockholm. Respondenten har sedan tidigare en bakgrund som 
arkitekt, men har arbetat som projekteringsledare sedan cirka tio år. 
 
Den fjärde respondenten (Respondent 4) är i sitt nuvarande uppdrag handläggandeprojektör och 
delaktig i projekteringsgruppen i projektet som det mindre konsultföretaget har ansvaret över 
projekteringsprocessen. 
 
Den femte respondenten (Respondent 5) är gruppchef på det större konsultföretag och har en 
nuvarande tjänst som projekteringsledare för ett större nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i 
Stockholm. 
 
Den sjätte respondenten (Respondent 6) är en av regioncheferna på det större konsultföretaget. 
Som regionchef är uppgiften att se till att verksamheten och den aktuella avdelningen går 
ekonomiskt positivt, träffa potentiella beställare, coacha anställda och ständigt arbeta med 
utveckling så att bolaget ligget i framkant. 
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Den sjunde respondenten (Respondent 7) har övergripande ansvar för VDC frågor på det större 
entreprenadföretaget, vilket innebär frågor som rör strategi, utveckling och utbildningar. 
Respondentens roll är som en stöd- och utvecklingsfunktion inom bolaget. 
 
Den åttonde respondenten (Respondent 8) är projektör och har i sitt senaste projekt arbetat inom 
projekteringsgruppen för det större entreprenadföretaget. Personens huvudsakliga roll är att 
samordna och ansvara för kontorets modeller, det vill säga modellansvarig. 
 
Tabell	  1	  –	  Redovisning	  av	  deltagande	  respondenter	  i	  studien	  samt	  tidsåtgång.	  

Respondent	   Befattning	   Tidsåtgång	  

Respondent 1 Projekteringsledare på det mindre entreprenadföretaget 1h 20 min 

Respondent 2 Teknikchef och projekteringsledare för installationer på det mindre 
entreprenadföretaget 

1h 30 min 

Respondent 3 Projekteringsledare på det mindre konsultföretaget 1h 10 min 

Respondent 4 Handläggandeprojektör som arbetar i uppdrag åt det mindre 
konsultföretaget 

1h 

Respondent 5 Projekteringsledare på det större konsultföretaget 1h 

Respondent 6 Regionchef på det större konsultföretaget 1h 

Respondent 7 VDC-ansvarig på det större entreprenadföretaget 1h 

Respondent 8 Projektör som arbetar i uppdrag åt det större entreprenadföretaget 1h 

 

2.4.2 Observationer 
I studien utförs observationer, vilka ses som ett komplement till intervjustudien. Dessa sker i form 
av direkt observation i möten inom projekteringsprocessen. Yin (2012) skriver att direkt 
observation innebär bland annat att mänskliga handlingar, fysiska miljöer och verkliga händelser 
observeras, vilket är syftet för observationerna i denna studie med fokus på att komplettera empiri 
samt iaktta arbetssätt och rutiner inom projekteringsledning. Direkt observation innebär att 
forskaren är en neutral och passiv observatör som inte har ett deltagande i mötet (Bhattacherjee, 
2012). 
 
De möten som observeras inom projekteringsprocessen är ett antal projekteringsmöten på B, C 
och D-nivå, ett BIM-samordningsmöte och ett visuellt planeringsmöte. Således observeras 
mestadels formella sammanhang där examensarbetaren tar del av agendor, mötesprotokoll och 
annan relevant information. Bhattacherjee (2012) menar på att intern eller extern dokumentation 
kan skapa ytterligare förståelse och insikt av det studerade ämnet samt stärka och bekräfta bevis.  
 
Under observationerna studeras projekteringsledning i sin helhet, men med stort fokus på 
ledarskap ”Hur projekteringsledare leder projekteringsgruppen?”/”Vilka egenskaper och 
erfarenheter speglar ledarskapet?” och digitalisering, i egenskap av framförallt BIM och VDC, 
”Hur påverkar digitaliseringen projekteringsledare?”/”Hur hanterar projekteringsledare de digitala 
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arbetssätten?”. Anteckningar utförs under observationerna antingen för hand på ett block eller på 
datorn. Val av anteckningssätt utgår från vad som anses lämpligast i mötet. Detta för att inte störa 
gruppens ordinarie arbetssätt. Anteckningar görs dels på mötets övergripande struktur (syfte, 
agenda, närvarande deltagare, mötesledare, tidsåtgång etc.) dels på händelser uppkomna i mötet, 
där även upplevd empiri i form av känslor i rummet studeras. 
 

2.5 Reliabilitet, transparens & validitet  
Reliabilitet refererar till i vilken utsträckning tillvägagångsätt, metodval och analysmetoder ger 
konsekventa resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Hög reliabilitet innebär att studier kan 
reproduceras igen vid andra tidpunkter och av andra personer och erhålla samma eller liknande 
resultat (Postlethwaite, 2005). Detta examensarbete är en kvalitativ studie som utgår från 
subjektiva tolkningar, vilket gör att det kan vara svårt att reproducera studien och erhålla samma 
eller liknande resultat. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver reliabilitet, med avseende på 
intervjuer, i huruvida respondenter kommer att förändra sina svar eller inte vid en ny intervju. 
Generellt är det komplicerat att bedöma reliabilitet i kvalitativa studier (Grønmo, 2006; 
Bhattacherjee, 2012) där människors upplevelser eller beteenden studeras (Ahrne & Svensson, 
2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Intervjuarens reliabilitet är viktig med hänsyn till att 
ledande frågor eller formuleringar på frågor kan leda till olika svar av respondenter (Kvale & 
Brinkmann, 2014), därav används intervjuguiden. Dock påpekar författarna Kvale & Brinkmann 
att även fast ökad reliabilitet är önskvärt kan detta leda till motverkande av kreativitet och 
variationsrikedom i studien, därav menar Moravcsik (2014) att principen för transparens är 
betydande i en kvalitativ studie. 
 
Transparens innebär att läsaren ska kunna följa och förstå forskningsprocessen, det vill säga, 
vilka val som gjorts och tillvägagångssätt som använts. Det finns framförallt tre dimensioner i 
transparens; data, process och analys. Sammanfattningsvis ska läsaren utifrån dessa dimensioner 
kunna följa refererad litteratur, tillvägagångssätt i form av vilka metodval som gjorts samt vilka 
analytiska tolkningar som gjorts i studien för att slutligen förstå på vilket sätt slutsatser dragits. 
(Moravcsik, 2014) 
 
Validitet innebär utifrån en bredare aspekt hur väl en metod undersöker vad den är avsedd att 
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet är kopplat till generaliserbarhet, där validitet är 
ett uttryck för huruvida ett resultat är realistiskt och kan generaliseras från studien till ett större 
sammanhang (Grønmo, 2006). Alvesson & Sköldberg (2009) påpekar att man genom att använda 
en induktiv forskningsansats bör vara uppmärksam på att enstaka fakta inte på ett tillförlitligt sätt 
kan presentera generella samband och slutsatser. För att säkerställa validitet i denna studie 
studeras ämnet både från ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv för att erhålla kunskap inom 
området (se 1.1 Bakgrund, 3. Teoretisk referensram och 4. Resultat). Samtliga intervjupersoner är 
relevanta för studien eftersom de antingen leder projekteringen själva, blir ledda i projekteringen 
eller på något sätt påverkar eller påverkas av projekteringsledning. Intervjupersonerna har därmed 
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förmågan att delta i studien och diskutera ämnet. En intervjuguide med frågor kopplade till 
projekteringsprocessen, projekteringsledning samt BIM och VDC fastställs före samtliga 
intervjuer för att erhålla ändamålsenliga svar till studien. Denna intervjuguide används som 
utgångspunkt till intervjuerna, men beroende på vem som intervjuas anpassas frågorna (se 2.4.1 
Intervjuer). Eftersom intervjuerna baseras på en semi-strukturerad karaktär kan frågor även 
tillkomma under intervjuerna som en förlängning av respondentens svar. 
 
Respondenterna som deltar i studien har olika roller, bakgrund, kompetenser och erfarenheter. Att 
genomföra intervjuer med respondenter från olika företag medför att verkligheten blir beskriven 
från flera perspektiv, vilket även det ökar validiteten i studien och genererar en mer generaliserbar 
empiri. Observationerna i studien genererar även ett helhetsperspektiv av ett projekts arbetssätt 
och kultur, vilket även det stärker validiteten. 
 

2.6 Etik 
De deltagande respondenterna blev tillfrågade att delta i studien, vilket innebär att de frivilligt har 
ställt upp på en intervju. Både män och kvinnor har deltagit som respondenter. Åldern mellan 
respondenterna har varierat och även hur länge de har varit verksamma i branschen. Samtliga 
respondenter har accepterat inspelning av intervjun. Examensarbetaren har valt att presentera 
respondenterna anonyma men med en kodning, Respondent 1-8. Detta har framförallt gjorts med 
tanke på att fokus inte ska ligga på vad en specifik individ uttrycker utan att det i studien läggs 
fokus på den information som sagts via intervjuer. 
 

2.7 Kritik av metoder & källor 
Primärt kan kritik riktas mot examensarbetarens redan uppmålade uppfattningar om ämnet studien 
avhandlar. Detta skulle kunna utgöra en risk för objektivitet, men eftersom att detta är en 
kvalitativ studie är subjektivitet oundvikligt (Bhattacherjee, 2012) i och med att kvalitativa studier 
utgår från subjektiva tolkningar. 
 
Intervjuerna och observationerna har gjorts i olika projekt med utgångspunkt i fyra företag som 
ansvarar för projekteringsprocessen. Detta stärker generaliserbarheten jämfört med om studien 
enbart skulle gjorts med respondenter i samma projekt och på ett företag, trots detta är det ändå 
svårt att dra en slutsats huruvida resultaten är generella för branschen. Att påvisa generella 
resultat kräver fler deltagande respondenter och observationer. Intervjuguiden, som användes vid 
insamlingen av empiri under intervjuerna, fungerade som en utgångspunkt för intervjuerna men 
har anpassats beroende på respondentens roll och användningen av digitala arbetssätt i projekten, 
vilket kan ha påverkat resultatet. 
 
Vid sammanställningen av resultatet har många citat från intervjuerna presenterats. I vissa 
sammanhang har dock ord som ”Majoriteten av”, ” Med detta menar flera”, ” I fåtalet intervjuer 
har respondenterna beskrivit” och så vidare används. Detta kan kritiseras med tanke på att det 
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skapar utrymme för tolkning av läsaren och att inte samtliga respondenters åsikter tydliggörs i 
frågan. 
 
Den litteratur som har använts är från vetenskapliga publikationer och publikationer av konsulter, 
antingen rapporter eller böcker. Vid användning av publikationer av konsulter ska man framförallt 
vara källkritisk gällande att syftet till publikationen kan vara vinstdrivande och därmed kan 
tillförlitligheten ifrågasättas. I examensarbetet har de använda konsultrapporterna eller böckerna 
haft ett positivt (okritiskt) förhållningssätt, vilket kan försvaga delar i rapporten. Vetenskapliga 
publikationer kan kritiseras i den meningen att de inte alltid behöver vara sanningsenliga och att 
de utförts för ett annat syfte. 
  
Sekundära källor har i viss mån använts i litteraturstudien, men i begränsad omfattning. De 
sekundära källor som har används kommer från vetenskapliga artiklar. Sekundära källor grundar 
sig i primära källor, det vill säga förstahandsinformation eller originaldata. Att använda sekundära 
källor innebär att informationen har hämtats från en artikel som i sin tur refererar till den primära 
källan. Det finns begränsningar i sekundära källor bland annat att informationen inte har samlats 
in på ett systematiskt eller vetenskapligt sätt, att sekundära källan har misstolkat eller på annat sätt 
inte förstått informationen i den primära källan och att informationen troligen har samlats in för 
ett annat syfte eller ändamål. (Bhattacherjee, 2012) 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel redovisas begrepp och teorier för att få förståelse för examensarbetets infallsvinkel. Syftet med 
kapitlet är att definiera vad som ligger till grund för examensarbetet. 
 

3.1 Projekt – en temporär organisation 
Samhällsbyggnadssektorn är en projektbaserad sektor (Kamara et al., 2002) som karakteriseras av 
att människor arbetar tillsammans under temporära förhållanden (Hansson et al., 2015). Project 
Management Institute (2000) har skapat en definition av ett projekt som lyder, ”A project is a 
temporary endeavor undertaken to create a unigue product or service”. Projektet är den temporära 
organisationen som tillsammans arbetar för att uppnå en icke-rutinmässig process eller produkt 
(Packendorff, 1995). Den temporära organisationen består av flera permanenta organisationer som 
tillhandahåller ekonomiska, mänskliga och materiella resurser (Winch, 2014). Utgångspunkten i 
examensarbetet härrör från Winch (2014), där permanenta organisationer i ett byggprojekt enskilt 
avses vara byggherren, entreprenören och olika konsultorganisationer som tillsammans utgör den 
temporära organisationen. Likaså studeras projekteringsgruppen som en egen temporär 
organisation bestående av flera permanenta organisationer. 
  

3.2 Projekteringsprocessen  
Projekteringsprocessen beskrivs utifrån tre olika kategoriserade förfaranden: 

1) som en process för att omvandla inputs till outputs 
2) som en process med informationsflöde genom tid och rum 
3) som en process för att skapa värde för beställaren 

. (Koskela, Huovila & Leinonen, 2002) 
 

I examensarbetet studeras samtliga tre förfaranden som definitionen av projekteringsprocessen. 
Att skapa output likställs i examensarbetet med att skapa en produkt, ett byggnadsverk. Ett 
byggnadsverk består av flera olika kombinerade komponenter, som sätts samman utifrån tidigare 
identifierade projekterings- och designproblematik, baserat på förståelse för byggnadens syfte och 
användarnas behov (Tunstall, 2006). Majoriteten av aktiviteterna inom projekteringsprocessen 
sker inte i följd, varpå det innebär att aktiviteterna i sin natur är agila (Rekola, Mäkeläinen & 
Häkkinen, 2012). Agila aktiviteter innebär att flera interaktioner pågår samtidigt för att diskutera 
och lösa flera discipliner och aktörers frågor parallellt för att på så sätt generera mest gynnsamma 
lösningar och därmed värde till kunden.  Med detta menas i examensarbetet att processen att 
omvandla input till output innehåller agila aktiviteter eftersom de inte sker i en naturlig följd. Det 
gör att aktiviteterna inom projekteringsprocessen är komplexa att hantera (Knotten et al., 2015) 
och innehåller en blandning av alla tre kategoriserade beskrivningar enligt ovan som Koskela, 
Huovila & Leinonen (2002) presenterar. Projekteringsprocessen studeras med utgångspunkt i 
Koskela, Huovila & Leinonen (2002) tre förfaranden och ses som en komplex process. 
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3.3 Ledarskap 
Det är skillnad på vad en ledare gör och vad ledarskap är (Summerfield, 2014) och det finns 
många olika definitioner av ledarskap. Gemensamt menar Summerfield att flertalet definitioner av 
vad ledarskap är innehåller tre komponenter: 

1) Att ledaren ska besitta förmågor att arbeta mot ett gemensamt mål 
2) Att ledaren påverkar processen mot måluppfyllelse på ett tillvägavisande och respektfullt 

sätt snarare än dikterar 
3) Att ett förbättrat mål ska uppnås av ledaren 

 
Summerfields (2014) egen definition av ledarskap ”make things better” (3)) går delvis i linje med 
examensarbetets ämne men ligger inte i linje med hur ledarskapet kommer att studeras. Snarare 
kommer ledarskap att studeras utifrån att det inte är tillräckligt att sätta mål och identifiera vägar 
för att uppnå mål, utan ledarskap handlar om att identifiera de rätta målen och de bästa vägarna 
för att uppnå ett gemensamt mål (Marta, Leritz & Mumford, 2005). I examensarbetet studeras 
ledarskap utifrån de två första komponenterna över vilka förmågor som ledaren bör besitta för att 
nå det gemensamma målet. 
 
Ledarskapsförmågor utvecklas utifrån samspelet mellan egenskaper och erfarenheter (Mumford et 
al., 2000). Mumford et al. menar att ledare bör besitta egenskaper som social bedömning och 
beslutsfattande som gör det möjligt för ledare att anpassa sig till andra och skapa konsensus mot 
ett mål eller en vision, där förståelse för andras förmågor, behov, önskningar och övertygelser 
måste tas hänsyn till. Ledare måste kunna definiera signifikanta problem, samla information, 
formulera idéer och konstruera planer för att lösa problem (Mumford et al., 2000). 
Utgångspunkten för det här examensarbetet är att det ställs höga krav på sociala egenskaper hos 
ledare samt att förmågan att leda gruppen samspelar med ledarens egenskaper och erfarenheter. 
 

3.3.1 Leda projekt 
Att leda ett projekt innebär att kombinera ett antal kompetenser och kommunicera projektets 
förutsättningar, mål, tidplan och tillgängliga resurser (Wikforss, 2008). Projektets 
huvudaktiviteter betraktas vara uppdelade i olika övergripande processer där en process är en 
serie sammanlänkande aktiviteter där flera integrationer av deltagare, intressenter och funktioner 
är inblandade och behöver tas hänsyn till (Packendorff, 1995). 
 
3.3.2 Leda grupper i projekteringsprocessen 
Utifrån de tre kategoriserade förfaranden som projekteringsprocessen beskrivs (se 3.2 
Projekteringsprocessen) kan tre koncept utmynnas; transformation, informationsflöde och värde, 
vilket skapar möjlighet att leda projekteringen utifrån dessa koncept (Koskela, Huovila och 
Leinonen, 2002). Ledarskap inom projekteringsprocessen omfattar bland annat planering, 
organisering och hantering av människor, förvaltning av kunskap och hantering av 
informationsflödet för att uppnå specifika projektmål (Knotten, Lædre & Hansen, 2017). 



17	  
	   	  

Examensarbetet utgår från att projekteringsledning handlar om att leda projekteringsprocessen 
från input till output, hantera informationsflöde genom tid och rum och skapa värde, vilket antas 
komplext då dessa ledarskapskoncept ska samspela hos en eller flera ledare inom 
projekteringsprocessen. En projekteringsledares roll definieras innebär att leda, samordna och 
hantera människor och information (Emmitt och Ruikar, 2013). 
 

3.3.3 Ledarskap i förändringsarbete 
Ledarskap i förändringsarbete innebär att förbereda, utrusta och stödja individer och grupper för 
att framgångsrikt kunna anta en förändring med ambitionen att driva projektet med framgång och 
resultat (Matthews et al., 2018). Nyckeln till införande och applicering av nya digitala arbetssätt 
handlar om ledarskap (Lee et al., 2005 och Teo, 2008 i Liao & Teo, 2017). Att införa nya digitala 
arbetssätt kräver förändringar, där samarbete mellan individer uppmanas, vilket ställer krav på 
ledarskapet att skapa en projektkultur som inkluderar mer samarbete i projekt (Liao & Teo, 2017). 
 
Ledarskapsinsatser påverkar hur hela projektgruppen ställer sig till en förändring, där framförallt 
engagemang men även deltagande och delgivande av information är betydande (Holten & 
Brenner, 2015). Det är nödvändigt att acceptera och planera för ett förändringsarbete i syfte att 
säkerställa att individer och projektgrupper kan övergå till ett nytt arbetssätt med minimala 
störningar på ordinarie arbete och med minimal ekonomisk påverkan (Matthews et al., 2018). 
 

3.4 Framgång i projekt 
I examensarbetet kommer framgång delvis att studeras. När detta görs används en modell som 
Schnetler, Steyn & van Staden (2015) publicerat genom en litteraturstudie samt en 
enkätundersökning i en kvalitativ studie med respondenter från framförallt 
samhällsbyggnadssektorn, gruvindustrin och offentliga sektorn. Studien av Schnetler, Steyn & 
van Staden påvisar att lagprestationer, kvalitet i kommunikation, tillit mellan projektmedlemmar 
och samarbete mellan projektmedlemmar leder till övergripande framgång (se Figur 1). 
 
Övergripande lagprestationer korrelerar positivt med bland annat ökad frekvens av 
kommunikation, ökad trivsel och individuell motivation. Negativ korrelation i samband med 
övergripande lagprestationer påvisas bland annat vara långsamt beslutsfattande, otydlig struktur 
för rapportering och oklara roller. Kvalitet i kommunikation korrelerar positivt med bland annat 
ökad kommunikation. Negativ korrelation till kvalitet i kommunikation påvisas bland annat vara 
konfliktskapande. Tillit mellan projektmedlemmar korrelerar positivt med bland annat ökad 
kommunikation, ökad trivsel, individuell motivation och otydliga ansvarsområden. Samarbete 
mellan projektmedlemmar korrelerar positivt med bland annat ökad trivsel, individuell motivation 
och otydliga ansvarsområden. (Schnetler, Steyn & van Staden, 2015) 
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Figur	   1	   –	   Modell	   för	   övergripande	   framgång	   i	   projekt	   (Förenklad	   av	   examensarbetaren	   med	   ursprung	   i	  
Schnetler,	  Steyn	  &	  van	  Staden,	  2015).	  

 
Med utgångspunkt i ovan studie av Schnetler, Steyn & van Staden (2015) går inte att utesluta 
ledarskap inom projekt därav kommer ledarskap diskuteras utifrån denna modell. 
 

3.5 Möten 
Ett möte studeras utifrån Schwartzmans (1989) teori som en arbetsrelaterad social sammankomst 
inom en bestämd tidsram på en angiven plats där deltagare samlas samman för att ta beslut i olika 
frågor. 
 
Informella möten anses förbättra arbetsflöden och samhörighet. Därav kan informella möten vara 
ett effektivt sätt att kommunicera och komplettera de mer formella mötena. (Emmitt och Ruikar, 
2013) I examensarbetet ses formella möten som planerade sammankomster medan informella 
möten kan ske på en daglig basis vid kaffemaskinen eller lunchrummet. 
 
3.5.1 Projekteringsmöten 
Projekteringsmöten är ett forum som skapar möjlighet för projekteringsmedlemmarna att utbyta 
idéer och nå ömsesidig förståelse dels för den produkt som de tillsammans ska skapa dels för 
andra medlemmar i gruppen. Det är viktigt att projekteringsledare uppmuntrar till interaktion 
inom projekteringsgruppen i noga planerade och hanterade möten, som framförallt ska syfta till 
att dela kunskaper, få ökad förståelse för produkten och skapa samtidighet i 
projekteringsgruppens arbete. (Otter och Emmitt, 2008) 
 
Projekteringsmöten är en del av projekteringsprocessen framförallt för att bedriva en väl 
fungerande samordning (Stintzing, 2005). Därav är återkommande projekteringsmöten ett viktigt 
styrmedel under hela projekteringsprocessen (Hansson et al., 2015).  
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Projekteringsmöten utgår vanligen från en agenda, vilken bör innefatta rubriker för genomgång av 
projekteringstidplan, kostnadsuppföljning, nuvarande aktiviteter i projekteringsprocessen, 
problem och hinder som kan eller har uppkommit under projekteringsprocessen. 
Projekteringsmöten delas in i olika nivåer A, B, C, och D-möten, där upplägget och informationen 
som delas skiljer sig i de olika mötesserierna samt de kallade deltagarna. (Stintzing, 2005)  
 
A-möten kallas och hålls av beställarorganisationen. Mötena behandlar avgörande frågor i 
projektet där beslut tas och direktiv ges för projektets utveckling. B-möten leds till skillnad från 
A-möten vanligen av en projekteringsledare och fokuserar på samordning och avtal, framförallt 
med fokus på tid och budget, mellan beställaren och projektörerna. Mötet är till för att kartlägga 
projektläget, rapportera eventuella hinder eller problem samt få synpunkter, information och 
beslut från beställaren, ofta utifrån underlag från A-möten. C-möten sker vanligen varannan vecka 
och är till för att samla projektörerna. C-möten behandlar främst funktionell och teknisk 
samordning av projektet samt avstämning av hur projektörernas arbeten fortskrider. Avvikelser 
och uppkomna problem ska rapporteras på dessa möten. D-möten hålls mellan de olika 
projektörerna och syftet med mötet är att lösa ett visst teknisk problem. Mötet är på en detaljerad 
nivå och handlar om att projektörerna tillsammans ska sitta och finna de bästa lösningarna för 
problemet. Under D-möten bör endast projektörer som påverkas av problemet eller lösningen som 
ska diskuteras medverka. (Stintzing, 2005) Examensarbetaren utgår likt Stintzings definition om 
projekteringsmöten på olika nivåer i form av A, B, C och D-möten.  
 

3.6 Kommunikation 
Att styra hur kommunikation i en projektgrupp ska se ut har en stor påverkan på effektivitet och 
åstadkommande. Synkron kommunikation beskrivs som ett informationsflöde i realtid i form av 
ett samtal mellan två eller flera personer där man använder hörsel eller syn, exempelvis personliga 
möten och samtal via telefon. Asynkron kommunikation är ett informationsflöde som inte sker i 
realtid. Detta kan till exempel vara via e-post, ritningar eller modeller. Ökad komplexitet i projekt 
kräver desto större behov av synkron kommunikation. (Otter och Emmitt, 2008) Synkron och 
asynkron är två kommunikationsformer som båda används inom projekteringsprocessen och 
definieras i likhet med Otter och Emmitt (2008). 
 

3.7 Samarbete 
Samarbete studeras i examensarbetet som en grupp människor som utnyttjar sina kollektiva 
kunskaper för att uppnå ett holistiskt resultat på ett kostnads- och tidseffektivt sätt som inte kan 
åstadkommas av endast en individ (Kvan, 2000; Hughes, Williams och Ren, 2012). Baserat på 
regelbundna möten, en öppen dialog och delat risktagande för att skapa en atmosfär av ömsesidigt 
förtroende där information delas mellan parter och problem kan lösas som bidrar till det 
gemensamma målet (Hughes, Williams och Ren, 2012). Kortfattat möjliggör samarbete genom 
integration av människor och resurser att parter kan lära av varandra samtidigt som gemensamma 
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beslut kan fattas (Kumaraswamy et al., 2004). För att möjliggöra ökat samarbete måste syftet och 
det framtida projektresultatet definieras likväl som projekteringsmedlemmarnas roller samt 
klargöra deras ömsesidiga beroende (Kvan, 2000). 
 

3.8 Digitalisering & digitala arbetssätt 
3.8.1 BIM – Building Information and Modeling 
Building Information and Modeling, BIM, definieras som samlad och delad digital information av 
fysiska och funktionella egenskaper hos byggbara objekt som utgör en tillförlitlig grund för att 
kunna fatta beslut (ISO 29481-1:2016, 2016 i Zhao, 2017). Mer konkret innebär detta att en 
virtuell modell digitalt skapas som ska motsvara det slutliga byggnadsverket och kan hjälpa bland 
annat projektörer att visualisera vad som ska byggas i en simulerad miljö (Azhar, 2011). 
 
BIM modeller och dess information kan också användas för beräkningar, mängdning, 
tidsplanering, ekonomistyrning samt drift och underhåll, vilket innebär att BIM kan användas 
inom flera skeden som arbetssätt inom samhällsbyggnadssektorn. Bland annat det initiala 
planeringsskedet, gestaltning- och projekteringsskedet, inköpsskedet, produktionsskedet samt 
förvaltningsskedet i byggbranschen. (Azhar, 2011; Hansson et al., 2015) 
 
BIM som arbetssätt kräver förändringar av roller och ansvarsområden (Gu & London, 2010). 
Ytterligare uppmuntrar BIM till integration av alla roller i ett projekt, vilket har potential att 
skapa effektivitet där bland annat information- och kunskapsspridning kan ske i högre grad än 
tidigare (Azhar, 2011). Genom BIM kan därmed samarbete och harmoni mellan discipliner 
och aktörer ökas, vilket är positivt då de alltför ofta ser varandra som motståndare (Azhar, 
2011). 
 
3.8.2 VDC – Virtual Design and Construction 
VDC, Virtual Design and Construction, innebär virtuell projektering och byggande och är en 
strategi för att integrera virtuella modeller för att stödja projektmål. VDC som arbetssätt inom 
projekteringsprocessen innebär att effektivisera och underlätta samtliga aktörers 
arbetsuppgifter genom att använda BIM och följa ICE, Integrated Concurrent Engineering, 
integrerat samtida ingenjörsarbete. VDC jämfört med BIM inkluderar dels den virtuella 
tekniken dels arbetssätt för att organisera, kommunicera och samarbeta i projekt. (Hansson et 
al., 2015; Kunz & Fischer, 2012) 
 
VDC medför förändringar av tidsaspekten på fråga/svar, där beslut tas fortare än den 
traditionella projekteringen (Kunz & Fischer, 2012). Den ökande användningen av VDC 
förväntas exempelvis förändra arbetsformer, skapa nya roller och möjliggör nya 
kommunikationsvägar (Gustafsson et al., 2015). I examensarbetet studeras VDC med 
utgångspunkt i att arbetssättet förbättrar och effektiviserar projekteringsprocessen.  
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3.8.3 ICE – integrerat samtida ingenjörsarbetet 
Integrated Concurrent Engineering, integrerat samtida ingenjörsarbetet, är en metodik som 
vanligen används inom VDC för att lyckas styra projekteringsprocessen. Begreppet kommer 
ursprungligen från NASA:s Jet Propulsion Laboratory (JPL), där en designgrupp på 90-talet 
projekterade rymduppdrag inom några få veckor som inom den traditionella projekteringen 
tog närmare ett år. Arbetssättet visade sig inte bara gå snabbare utan projekteringen av 
rymdfarkosterna blev både billigare och med bättre kvalitet. Stanford University har efter 
detta vidareutvecklat ICE metodiken för samhällsbyggnadssektorn. (Kunz & Fischer, 2012) 
 
Examensarbetet utgår från att ICE innehåller två komponenter, teknik och metodik enligt 
Kunz & Fischers (2012). Tekniken är avgörande för att ICE ska kunna implementeras, där 
interaktiva rum med flera digitala skärmar kan vara nödvändigt för att samtliga projektörer 
ska kunna arbeta optimalt. Metodiken i sin tur anses eliminera aktiviteter i projekteringen som 
inte bidrar till värde för projektet, vilket framförallt har sitt ursprung i att discipliner och 
aktörer sitter tillsammans och projekterar för att korta ner tiden mellan fråga och svar. Detta 
för att man på ett effektivt sätt ska kunna ta beslut där alla discipliner och aktörer är 
närvarande. 
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras först resultatet från de utförda intervjuerna sedan resultatet från de utförda 
observationerna. Den första delen, 4.1 Resultat av intervjuer, är uppbyggd utifrån aktuella ämnen som tagits 
upp under intervjuerna. Där de intervjuades åsikter sammanfattas och utvalda citat uppvisas. I den andra delen, 
4.2 Resultat av direkt observation, presenteras resultatet av de observationer som gjorts i olika mötesserier inom 
projekteringsprocessen. 
 

4.1 Resultat av intervjuer 
4.1.1 Inledande syn på projektering 
Inledningsvis valdes att fråga de intervjuade vad deras syn är på projektering. Nedan ges en 
överskådlig bild av respondenternas syn på begreppet projektering. 
 

”Det handlar om att hitta de bästa lösningarna […] men sen är det jättemycket kring samordning. 
Att få alla projektörer att gå i takt.” 

Respondent 1 
 
”Det är design i dess engelska bemärkelse skulle jag säga. På svenska använder man det mest för 
att det ska se snyggt ut. Att det är en estetisk fråga. Men det handlar om att saker och ting ska lira 
ihop och vara samordnat. […]. Det är hela processen att utmejsla produkten baserat på både 
estetiska, funktionella och praktiska krav.” 

Respondent 3 
 
”Det är att skapa ett material så att det går att bygga. Om det är två- eller tredimensionella 
handlingar att det ska vara tydligt, så att de som ska göra jobbet förstår vad de ska göra och så 
ska det fungera.” 

Respondent 2 
 
”Projektering för mig är planering, samordning och problemlösning med stor betoning på de två 
sista. […]. De går lite hand i hand eftersom att samordning bygger på att problem uppstår och 
som behöver samordnas för att lösas.” 

Respondent 8 
 
”I projekteringen ligger självklart att du ska göra något som det går att bygga efter, rena 
bygghandlingar. Men det handlar också om att ta tillvara på det som har varit intentionen; 
drömmarna, liksom målet med det som beställaren har från början.” 

Respondent 6 
 
”Projektering innefattar att bevaka allas intresse vare sig det gäller ekonomi, tid, kvalitet, 
byggtekniska lösningar, arkitektur, inomhusmiljö, tillgänglighet… Alla små detaljer.” 

Respondent 5 
 
”Projekteringen är vägen till verklighet – till färdig byggnad skulle jag säga.” 

Respondent 4 
 
”Från att man satt den grova gestaltningen på huset tills att man tar fram en färdig produkt.” 

Respondent 7 
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4.1.1.1 Projekteringsprocessen – en del av produktutvecklingen 
Flera av respondenterna nämner att deras involverande i ett projekt ofta startar i ett tidigt skede. 
De av respondenterna som är projekteringsledare påpekar att beställares visioner, mål och 
ekonomi vanligen är det som styr hur de ska prioritera i projekteringsprocessen. Beställare 
beskrivs ha olika inverkan och påverkan på projekteringsprocessen. Där kommersiella beställare 
vanligen under lång tid har skapat grunddokumentation på hur deras projekt ska drivas, 
projekteras, byggas och förvaltas, samt att det vanligen finns erfarenhet att skapa ramhandlingar, 
rumsbeskrivningar och rumsfunktionsprogram. Andra beställare som inte besitter liknande 
erfarenheter beskrivs eftersöka erfarenhet i andra företag för att få hjälp att utreda och skapa 
denna typ av dokumentation, handlingar och beskrivningar. I intervjuerna beskriver 
respondenterna att de vanligen kommer in under något av dessa två stadier. 
 
Det finns en samlad åsikt att det är flera faktorer som påverkar leveransen av ett projekt. Samtliga 
respondenter påpekar att det är den faktiska byggnaden som är det slutliga målet och att 
projekteringsgruppen ständigt måste bli påminda om detta, då det inte handlar om enskilda 
projektörers arbete inom projektet utan att samtliga projektörers funktioner måste fungera inom en 
byggnad för att byggnaden ska anses som en lyckad produkt. Flera av respondenterna påpekar att 
det generellt i branschen finns en drivkraft att effektivisera och standardisera, med avseende på tid 
och kvalitet, vilket bland annat lett till att projekteringstidplaner komprimerats. Detta menar flera 
respondenter har skapat mindre utrymme för kreativitet i projekteringsprocessen. Ytterligare 
beskrivs att alla projekt är unika, vilket gör att det är svårt att standardisera 
projekteringsprocessen. Det anses dock fördelaktigt att standardisera de saker som kan 
standardiseras för att möjliggöra tid och energi till de unika frågorna i ett projekt. Beprövade 
byggtekniska lösningar menar flera respondenter är viktigt, där fokus ska ligga på att skapa den 
mest optimala produkten för att uppnå beställarens visioner, drömmar och mål med de 
ekonomiska förutsättningar som erhålls. 

 
4.1.2 Projekteringsledning 
Från samtliga intervjuer har det framkommit att projekteringsledning handlar om att driva 
projekteringsprocessen framåt. Respondenterna nämner att detta arbete är omfattande och 
inrymmer många moment bland annat planera, styra och leda projekteringsgruppen, ha nära 
kontakt med beställaren och följa upp tidplaner, ekonomi och kvalitet samtidigt som många av 
dagens projekt även ska uppfylla någon form av certifiering. Respondenterna poängterar att det 
handlar om att samordna och styra alla projektörer åt samma håll, mot projektets slutmål. För att 
nå ett önskat slutmål och uppnå beställarens förväntan beskrivs att projekteringsledning handlar 
om att förstå beställarens visioner och mål med projektet och delge detta genom information och 
beslut till alla projektörer som skapar bygghandlingar, vilka slutligen kommer resultera i 
byggnadsverket. Flera respondenter i studien menar på att det yttersta ansvaret att ta fram 
bygghandlingar som motsvarar den byggnad som beställaren vill bygga ingår i 
projekteringsledning. 
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”Projekteringsledning för mig är stor lyhördhet mot vad det är vi ska göra för någonting. För det 
handlar ju om att uppfatta och förstå vad målet är. Vad är det vår beställare vill.” 

Respondent 6 
 
”Styra så att det blir verklighet. Att det fungerar i projekteringen.” 

Respondent 4 
 
Några av projekteringsledarna i studien ser sin roll som rådgivare till beställaren. De ska skapa 
den mest fördelaktiga produkten utifrån de förutsättningar som ges, men samtidigt ska de 
involvera beställaren i frågor om fördelar och nackdelar med de lösningar som diskuteras under 
projekteringsprocessen. 

 
”Våra kunder ska vara rätt informerade om att de har möjligheten att välja olika lösningar. Vilken 
lösning de väljer det är upp till vad de har för plånbok och vad de har för behov och vad de tror 
att det har för behov. Sen om de väljer en lösning som är rätt eller fel eller hur den än är… Det är 
så att säga den som betalar som på något sätt bestämmer vad de vill ha, men de måste veta 
konsekvenserna av de val de gör. […]. Om du beställer någonting som du inte vet vad det är, så 
har du en annan förväntan utav vad du får och vi har inte fångat din förväntan och då kommer du 
inte bli nöjd så det är alltså det viktigaste jobbet i det här. Det är att hitta mottagarens förväntan.” 

Respondent 2 
 
”Man är där för att hjälpa beställaren. För att vara armar och ben för att det ska konkretiseras 
[…]. Våga ifrågasätta. ’Kan man tänka såhär?’. ’Vad är det som är syftet?’. ’Vilka olika vägar 
finns det för att nå det målet?’” 
        Respondent 6 

 
Att planera och samordna projekteringsprocessen innefattar många parametrar där samtliga 
respondenter menar att detta kräver en egen profession. 

 
”Det krävs någon som håller ihop produkten. […]. Att mejsla ihop det där är en evig samordning 
och problemlösning.” 

Respondent 3 

 
4.1.3 Projekteringsledares roll 
För att driva projekteringsledningen anser samtliga respondenter att det krävs en eller flera 
projekteringsledare som besitter eller skapar en ledarstil som är anpassat för ett projekt och dess 
projektmedlemmar. I intervjuerna beskriver respondenterna sina projektorganisationer olika. Med 
hänsyn till detta kan en projekteringsledare vara en person som arbetar i uppdrag åt en 
beställarorganisation, en inhyrd konsult alternativt en person som är anställd inom 
beställarorganisationen. En projekteringsledare kan även vara en person som arbetar för ett 
entreprenadbolag, en inhyrd konsult alternativt en person som är anställd på entreprenadbolaget, 
vilket i studien har visats sig enbart är förekommande vid upphandling på totalentreprenad. 
Generellt beskrivs att projekteringsledare är utsedda att leda och samordna projekteringsprocessen 
samt projektörerna mot slutliga bygghandlingar utifrån givna förutsättningar med fokus på att 
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bevaka intressen och skapa en efterfrågad produkt. Ytterligare beskrivs att projekteringsledare ska 
vara drivande så att projekteringen kommer framåt och att otydligheter reds ut längst vägen. 
 

”Min roll i projekteringen är att vara ledande – drivande. Se till att alla stenar vänds på. Att vi 
har driv i frågor. Att vi tar beslut. Att vi dokumenterar. Att vi planerar.” 

Respondent 5 
 
”Grunden är ansvaret att ta fram handlingar som motsvarar det hus som min beställare vill 
bygga. För att få fram dessa handlingar så ingår det att organisera projektörerna och 
projektörsgruppen samt bevaka kvalitet och nivå mot min beställare.” 
        Respondent 3 

	  

4.1.3.1 Projekteringsledares förmågor; egenskaper & erfarenheter 
När respondenterna ombads beskriva vilka egenskaper och erfarenheter de tycker att en 
projekteringsledare ska erhålla uppkom det i majoriteten av intervjuerna erfarenhet inom 
projektering eller produktion, kunskaper och egenskaper inom ledarskap och beslutsförmåga i 
störst omfattning. I Figur 2 återfinns fler ord/koncept som respondenterna uttryckt under 
intervjuerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare erfarenhet inom någon eller några av de olika projektörernas discipliner anser 
majoriteten av respondenterna är viktigt att ha som projekteringsledare. En tidigare anställning 
inom produktion poängteras även positivt för rollen. Detta beskrivs medföra både teoretiska och 
praktiska erfarenheter, vilket beskrivs medföra en ökad kompetens inom tekniska lösningar. 

Egenskaper	  &	  
erfarenheter	  hos	  

projekteringsledare	  

Erfarenhet	  
inom	  

projektering	  
eller	  

produkZon	  
Ledarskaps-‐
förmåga,	  
social	  

kompetens	  &	  
engagemang	  

Besluts-‐
förmåga	  

Generalist	  

Organiserad,	  
tydlig	  &	  insab	  

Lyhördhet	  

Figur	  2	  -‐	  Sammanfattning	  av	  ord/koncept	  som	  respondenterna	  uttryckt	  under	  intervjuerna	  vad	  gäller	  en	  
projekteringsledares	  egenskaper. 
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”Det är sådan skillnad om man har erfarenheter från byggnation. […]. De (projektörerna) kan 
sitta vid bordet och inte vara överens om vilken som är den bästa lösningen eller vad det nu än är 
och det är såklart att då får man förlita sig på vem man är mest trognast, men […] om man har 
lite kunskap om det själv så blir det så mycket enklare.” 
        Respondent 1 
 
”Jag har med mig att jag kan göra ritningar. Jag har gjort det. Jag har en känsla i kroppen för 
’hur lång tid tar det här?’, ’hur gör man det här?’ och ’hur går man tillväga?’. […]. Så det jag 
har lärt mig i rollen är mycket mer kostnad och ekonomi. […]. Beroende på vad man har som 
bakgrund så behöver man bygga på olika saker. ” 
        Respondent 3 

 
Andra respondenter menar på att det är viktigt med erfarenhet, men menar på att det är svårt att 
kräva erfarenhet och/eller spetskompetens i någon disciplin. Respondenterna menar på att den 
sociala kompetensen och ledarskapsförmågan, att arbeta med ledning och samordning av 
människor, är avgörande för rollen som projekteringsledare. 

 
”Man kan inte förvänta sig att projekteringsledare har den spetskompetensen som krävs för att 
besvara alla frågor som kommer upp utan det handlar om att delegera uppgifterna och få 
personen med rätt kompetens att lösa uppgiften så snabbt, effektivt och så bra som möjligt.” 
        Respondent 8 
 
”Projekteringsledaren ska nödvändigtvis inte kunna allt själv, den människan finns inte. Utan de 
är att förstå vilka uppgifter som måste finnas tillgängliga. Det är ett lagarbete att göra en 
projektering.” 
        Respondent 2 
 
”Att vara en social person. Det handlar om personkemi lika mycket som det handlar om tekniskt 
kunnande anser jag. Kan du hantera människor så kommer du automatiskt kunna hantera deras 
intressen utan att behöva veta allt för mycket om dem. […]. Det där med erfarenheten är snarare 
en erfarenhet av att arbeta med människor kan jag tycka […] kunna få en grupp att jobba 
tillsammans är viktigare än att ha kompetensen inom området om jag ska vara ärlig.” 
        Respondent 8 
 
”Teknik är något som man skapar med hjälp av arkitekten, VVS och el m.m. Det är de som skapar 
de faktiska. Min roll blir att […] hålla god stämning och se till att alla jobbar tydligt mot ett mål.” 
        Respondent 5 

 
Generellt i studien var de som varit yrkesverksamma en längre tid mer angelägna om de tekniska 
erfarenheterna och de som inte varit yrkessamma lika länge lyfte upp de mjuka parametrarna som 
ledarskap och sociala förmågor. Där kommunikation, öppenhet och transparens, förmåga att skapa 
bra team och engagera människor beskrivs som framgångsfaktorer för projekteringsledning. Flera 
respondenter påpekar att projekteringsledare har en betydelsefull arbetsuppgift att motivera och 
engagera projekteringsgruppen. 
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”… dels ska du (projekteringsledare) ha kunskapen inom det du gör men det är minst lika viktigt 
att kunna leda människor. Det är också viktigt att man för en bra dialog och har en bra ton och 
öppenhet i projektet. Den kommer oftast från projekteringsledningen. Det smittar av sig genom 
hela teamet, i alla led, så det är otroligt viktigt att man kan engagera människor.” 

Respondent 4 
 
”Teamledare och kunna skapa en teamkänsla i rummet. Det är den viktigaste egenskapen hos en 
projekteringsledare.” 

Respondent 6 
 
”Man jobbar med ledning. Jag ser det som man jobbar med människor. […]. Att ge beröm, pusha 
på och ge bra feedback när man gör någonting bra tycker jag är viktigt. Positiv attityd och humor, 
den typen av glädjespridare. Glada människor jobbar mycket bättre...” 

Respondent 5 
 

Två av respondenterna beskriver att deltagarna i projekteringsgruppen ofta brukar vara 
motiverade men att problem kan uppstå när projektörer inte hinner med sina arbetsuppgifter. 
Dessa situationer brukar vanligen uppkomma när projekt avtar, det vill säga att projektörer inte 
kan lägga en heltidstjänst på enbart ett projekt utan att de går vidare och arbetar i ytterligare 
projekt. Som drivande i projekteringsprocessen menar respondenterna att det är viktigt att ge 
projektörerna goda förutsättningar, till exempel ett bra arbetsklimat och tydliga 
arbetsbeskrivningar, för att de ska prioritera ett projekt. 
 

”Om man skapar ett bra arbetsklimat och visar att man är seriös så brukar de vara det tillbaka.” 
        Respondent 1 
 
”Problemet för de här människorna är att de har en omvärld hemma på kontoret som prakar på 
och då är det att de ska tycka att den här delen av projektet som de jobbar med är viktigt, så att de 
prioriterar det och det gör man via att man har en positiv attityd. Att de ska tycka att det är roligt 
att vara med i det här projektet och jobba i det.” 
        Respondent 2 
 
”Som projekteringsledare har du ansvaret att flagga upp om det är något som inte funkar, så att 
säga att leverera, så att alla andra blir påverkade i projektet. Då ligger det i 
projekteringsledarens ansvar att ta den diskussionen med vem det nu är som har tillsatt den rollen 
så man får ett gäng som funkar.” 
        Respondent 6 

 
Det beskrivs av respondenterna att en projekteringsledare ska ha planera, styra och organisera så 
att projektörerna arbetar i samma takt, en samordnande roll. För att kunna hantera detta arbete bör 
en projekteringsledare begära in checklistor och kontinuerligt granska projektörernas arbeten. 
Projekteringsledare kan på detta sätt bli insatta och enkelt styra så att ingen projektör arbetar i 
riktning bort från slutmålet och med ej värdeskapande aktiviteter. 
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”Frågvis – Envis på att begära in checklistor. Fråga vad de har gjort på de olika punkterna. […]. 
Projekteringsledarens uppgift är att få rätt uppgifter i rätt tid i projekteringsgruppen.” 
        Respondent 2  
 
”Kontinuerligt flöde och utbyte av information. […]. Hur ofta man kräver in underlag från olika 
personer. Hur ofta man kräver att man avrapporterar sin status.” 
        Respondent 8 

	  

I flera intervjuer beskrivs att en projekteringsledare bör planera för att få fram beslut i tid, bland 
annat från beställare eller hyresgäst/-er, och ha en god beslutsförmåga. Det poängteras att en 
projekteringsledare måste kunna fatta snabba beslut utifrån den information han eller hon besitter 
för att driva projekteringen framåt, men även att dessa beslut bör vara förankrade.  
 

”Nu har vi tagit det här beslutet. Blir det en ändring från det här beslutet får vi ta det i ett senare 
skede. Det får inte vara ett vacklande. Eftersom blir det lite vacklande här uppe så följer det hela 
vägen... Det är viktigt att besluten är förankrade.” 
        Respondent 4 
 
”Sen behöver man våga fatta beslut och för att våga det behöver man ha lite erfarenhet.” 
        Respondent 3 

	  

Projektörerna beskriver att deras arbetsuppgifter i synnerlighet påverkas om beslut inte är 
förankrade eller om det kommer otydliga eller vacklande beslut från vecka till vecka. Om beslut 
ändras eller dras tillbaka kan flera veckors arbete vara till ingen nytta, därmed poängteras att 
projekteringsledare men även beställarorganisationen, måste vara medvetna om tidskonsekvensen 
som ändringar eller tillägg kan innebära. En annan respondent menar att det hör till 
projekteringsprocessen att beslut kan vara vacklande och att det gäller att hitta aktiviteter och 
arbetssätt för att finna de mest optimala lösningarna inom tidsramen. 
 
Att skapa en holistisk bild av projektet och hela tiden ha ett helhetsperspektiv anses betydande. 
Att vara en generalist samt organiserad, tydlig och insatt har påpekats som viktiga egenskaper för 
rollen som projekteringsledare. Generalist snarare än att vara en specialist poängteras. Flera som 
arbetar med projekteringsledning har tidigare en bakgrund inom någon av de olika projektörernas 
discipliner. Därav påpekas att det gäller att ha ett intresse för alla discipliner för att få ihop 
helheten inom projekteringen. Förmågan att vara organiserad, tydlig och insatt menar flera 
respondenter är viktigt eftersom projektmedlemmar, både projektörer och beställarorganisationen, 
ska ha en trygg person med övergripande helhetsansvar att kunna vända sig till. 
 

”Man är egentligen inte expert på någonting utan man är expert på att vara spindeln i nätet och få 
alla kloka människor runt omkring sig att samarbeta mot det här målet.” 

Respondent 6 
 



29	  
	   	  

”Vi är flera som har projekteringsbakgrund och då gäller det ju att man har ett intresse för de 
andra disciplinerna. […]. Man behöver ha ett intresse för alla delar i gruppen.” 
        Respondent 3 
 
”En oerhörd generalist och förstå dimensioner på projekt. […]. Jag är en generalist, jag ser min 
roll som en generalist. Jag ska kunna lite om juridik, ekonomi, tillgänglighet, brand, risk, 
inomhusklimat, el, produktion. […]. Någorlunda byggtekniskt kompetent. Någorlunda 
installationstekniskt kompetent…” 

Respondent 5 
 
Att vara lyhörd har påpekats avseende att en projekteringsledare måste vara mottaglig för 
information för att kunna ta samtliga projektörers och beställares kunskaper, åsikter och 
synpunkter i beaktande.  
 

”Som egenskaper så är lyhördhet, tycker jag, en viktig egenskap. För att mycket handlar om att 
lyssna precis lika mycket som att ge order.” 

Respondent 8 
 
4.1.3.2 Tillvägavisande & respektfullt ledarskap 
Flera av respondenterna påpekar att rollen som projekteringsledare har möjlighet att skapa ett 
betydande värde för projekteringsprocessen och framförallt för projekteringsgruppen. Det 
poängteras att det är viktigt att kunna läsa av olika människor och deras intressen för att på så sätt 
kunna skapa en väl fungerande struktur och handlingsplan för en projekteringsgrupp. 

 
”Det är viktigt att man både kan läsa av olika människor, personlighetstyper, och att man kan 
bemöta olika sorts människor på det viset som de bör bemötas.” 
        Respondent 4 
 
”… så är det lika viktigt att ta in vad olika personer har för intressen för att sen kunna omsätta det 
till en bra handlingsplan för hela gruppen.” 
        Respondent 8 
 
”Jag tycker att ’the human touch’ hur man är och läser människor är viktigt. Hur man skapar en 
bra atmosfär, hur man skapar ett bra gäng och ett bra go. Att alla vet vad de ska göra.” 
        Respondent 5 

 
Några respondenter påpekar att projekteringsledare har en stor inverkan på projektörernas arbete. 
Det beskrivs att desto mer utrymme eller otydliga beslut en projekteringsledare lämnar desto mer 
egna beslut måste varje enskild individ i en projekteringsgrupp ta, vilket innebär att det i 
slutändan kan bli mer som måste samordnas om projektörerna inte tagit hänsyn till varandra. 
Vidare beskrivs att beroende på projekteringsledares ansvarstagande och involverande kommer ha 
en avgörande betydelse för projektörernas arbetsbelastning och effektivitet. Projekteringsledare 
ska vara intresserade av projektörernas arbete och ständigt uppmuntra projekteringsgruppen. 
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”Ju mer ansvarstagande och ju mer involverad en projekteringsledare är ju mer tydliga blir dina 
arbetsuppgifter och med tydliga arbetsuppgifter kan man oftast vara effektivare. Så att där 
handlar det egentligen om hur insatt och hur involverad projekteringsledaren är.” 
        Respondent 8 
 
”Ibland kan man känna att vissa projekteringsledare är ganska korta ’Det här ska ändras’, ’Ja, 
men ska vi ändra det såhär eller såhär? Hur har ni tänkt det egentligen?’ och då är det viktigt att 
projekteringsledare tar de besluten för att man ska slippa att göra en utredning på lite otydliga 
grunder och tolkningar, och sen får du tillbaka synpunkter på ’varför har ni inte gjort såhär?’. Då 
är det bra om man kan diskutera det. Projekteringsledaren har en väldigt nära roll till de färdiga 
handlingarna som projektörerna tar fram.” 
        Respondent 4 
 
”Att man i sin roll som projekteringsledare är intresserad av konsulternas arbete. De är oerhört 
duktiga och kompetenta. De är ännu mer måna att leverera om man är intresserad av deras 
produkt.”  
        Respondent 5 
 

4.1.3.3 Projekteringsledning & informationshantering 
Att ansvara för projekteringsledning och informationshanteringen i ett större projekt kan bli 
omfattande och respondenterna menar på att det kan krävas mer än bara en projekteringsledare för 
att klara av arbetet. Några av respondenterna beskriver att deras företag har som målsättning att 
man ska vara två projekteringsledare i större projekt så att man kan växeldra och bolla frågor. Det 
beskrivs att man blir mer motståndskraftig när man är två som hela tiden kan stötta varandra. En 
respondent som i sitt senast projekt arbetat tillsammans med en annan projekteringsledare menar 
på att det blir mer tid över för proaktivt arbete, vilket personen skulle vilja hinna arbeta mer med i 
sin yrkesroll. 
 

”Dels blir man lite mer immun när det blåser. […]. Vi är inne långt och driver aktivt i frågor. Om 
vi försvinner då sjunker tempot i hela gruppen.” 
        Respondent 3 
 
”Nu är vi liksom två då har vi den filosofin att försöka vara med på så mycket möten som möjligt 
för det kommer upp så otroligt mycket frågor och det kan dra väg lite åt fel håll och man vill vara 
med. Jag tror att man ska vara två stycken som sagt så man har back up och så man skulle kunna 
jobba mer proaktivt. … om man ser ett generellt projekt så skulle det bli bättre om man lägger mer 
tid på proaktivt arbete.” 
        Respondent 1 
 
”Att vara projekteringsledare är ganska brett, man ska kunna väldigt mycket. Då har vi hittat en 
naturlig delning i att det finns en projekteringsledare som sköter stomme, som sköter ljud, som 
sköter brand. Det kan man säga ligger byggprojekteringsledarens ansvar och sen så får jag driva 
installationsprojektörerna och det är rör, vent, el, styr, hiss och sprinkler. […]. En enkel delning, 
naturligt teknikmässigt och naturligt också mötesmässigt.” 
        Respondent 2 
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”Här har vi behov av en resurs som jobbar 100 %. Om vi får välja tar vi hellre två personer som 
jobbar 50 %. […]. … helt plötsligt hettar det till så det inte är 100 %, det behövs 130 %. Är du två 
personer då kan du gå upp och göra det annars är risken att du mår dåligt för att du får för 
mycket att göra och det är jättesvårt att putta in helt plötsligt en annan person på 30 % som inte 
har någon typ av information om projektet innan.” 
        Respondent 6 

 
4.1.4 Möten under projekteringsprocessen 
Alla av respondenterna som var projekteringsledare påpekade att de spenderar majoriteten av sin 
arbetstid i möten, mellan 50-70 %, däribland projekteringsmöten och de uppger att det är ett 
avgörande verktyg för deras yrkesroll. Generellt medger samtliga respondenter att 
projekteringsmöten är positiva ur den bemärkelsen att information ges och beslut tas, vilket leder 
till att projekt drivs framåt. Avgörande för att ett projekteringsmöte ska vara värdefullt beskrivs 
vara att rätt personer är på plats så att frågor kan utredas och beslutas utifrån rätt förutsättningar. 
 
Under intervjuerna har några av respondenterna påpekat att det behövs möten på en lägre 
beslutsfattandenivå där detaljer kan diskuteras mer ingående. Denna typ av mötesstruktur 
benämnas som ”riktade arbetsmöten”, ”temamöten” eller ”fokus-workshops”. 

 
”Det finns hur mycket möten som helst som man kör men... Jag tror på metoden att man måste ha 
riktade arbetsmöten, med olika teman.” 
        Respondent 1 
 
”Att man på ett mer strukturerat sätt bollar alla frågor, ett systematiskt sätt. Man kanske har 
fokus-workshops med pentryn, man kanske har ett med WC-grupper, entréer, taklandskap, 
kontorsmiljöer. […]. Möten ska man ha för att fatta beslut och besked. Sen kan man ha fokusmöten 
om man behöver prata om vissa specifika saker.” 
        Respondent 5 

 
Mindre möten på en högre detaljeringsnivå beskrivs innebära att två discipliner eller ett mindre 
antal projektörer tillsammans sitter ned för att utreda specifika frågor. Dessa möten påpekas skapa 
ökat samarbete och säkerställa gränsdragningen mellan projektörerna. Några av respondenterna 
beskriver dock att dessa möten kan sluta i att det är fler parter som är berörda i en fråga, som man 
tidigare inte hade förutspått, inte finns närvarande vilket gör att man inte kommer vidare. Det 
poängteras att det pågår många möten under projekteringsprocessen och att dessa mindre möten 
inte alltid är positiva i avseende att berörda parter kan saknas. Vidare anser flera respondenter att 
det kan finnas ett större värde av att alla sitter tillsammans och arbetar kontinuerligt. 
 

”Sen när man sitter och tittar på någonting så förstår man att ’men det här berör faktiskt VS 
också’ och så är de inte med på mötet, då är det lika lite ogjort. Så att sitta tillsammans och arbeta 
någon gång i veckan eller varannan vecka tror jag är bättre än alla, alla små möten.” 
        Respondent 4 
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Under en del möten närvarar inte samtliga deltagare i projekteringsgruppen, utan möten kan ske 
mellan exempelvis projekteringsledare och beställarrepresentanter, trots detta kan de vara berörda 
av frågor som diskuteras. Därav skickas vanligen protokoll ut till samtliga deltagare trots att de 
inte närvarat på mötet. Det beskrivs att det dagligen skickas ut många protokoll som behöver gås 
igenom och att det inte alltid är tydligt i protokollen vilket beslut som tagits och vad som påverkar 
en disciplins arbete. Utöver detta påpekas att det inte finns tid att gå igenom alla protokoll som 
skickas ut för då finns inte tid kvar för projektörerna att göra det faktiska arbetet. Således beskrivs 
att det kan bli ett glapp mellan olika mötesserier i och med att möten förs i olika protokoll och 
fördelas ut utan uppföljning. 

 
”Sen kan det komma ut protokoll som projekteringsledare kanske tänker att ’nu har jag skickat 
protokollet’, men ska alla projektörer läsa alla protokoll som kommer liksom och lusläsa försöka 
se, ’det här berör mig’/’det här berör inte mig’, då kan det bli ganska otydligt.” 
        Respondent 4 

 
Respondent 4 beskriver skillnaden på sitt nuvarande projekt jämfört med sitt senaste projekt, där 
projekteringsledare delger informationen från andra mötesserier på två skilda sett. I ett av 
projekten beskriver respondenten att projekteringsledare i projekteringsprotokollet skrev in alla 
frågor som berörde projektörerna från de andra mötesserierna för att informera och sätta tydliga 
direktiv. Medan det i det andra projektet skickades ut protokoll efter ett avslutat möte vid sidan 
om projekteringsmötena och att informationen inte fördes in i projekteringsprotokollen. 
Projektörer kunde genom detta missförstå information i de olika protokollen samtidigt som 
viktiga punkter kunde gå förlorade. Vidare beskrivs att projekteringsmöten är ett sätt för 
projekteringsledare att delge all information som påverkar projektörerna och samla samtlig 
information i ett protokoll, vilket möjliggör kontinuerlig uppföljning. 
 
Enligt samtliga respondenter är projekteringsmöten nödvändiga för att kunna dokumentera beslut 
som tagits och att man kan gå tillbaka till protokollen för att se över beslut om det skulle uppstå 
oklarheter. I majoriteten av alla intervjuer har frågan om effektivisering av projekteringsmöten 
ställts till de intervjuade. Där respondenterna anser att projekteringsgruppen behöver samlas mer 
och projektera tillsammans. Det beskrivs att det inte räcker med projekteringsmöten där man 
stämmer av protokoll utan det behövs ett forum där projektörerna får möjlighet att samarbeta. 
Några av projekteringsledarna i studien påpekar att projektörerna inte tar initiativ att träffas, vilket 
de ser som ett problem och borde kunna lösas genom projekteringsmöten på D-nivå. Det beskrivs 
att projektörerna sällan kallar till dessa möten för att de tror att de har kontroll över 
projekteringen, men ofta kan ett beslut som tagits tolkas på olika sätt av olika personer. De 
intervjuade projekteringsledarna menar på att det är deras ansvar att samordna projekteringen, 
men mindre omfattande frågor för att ta sig framåt som påverkar en mindre skara projektörer 
anser några av respondenterna att projektörerna själva behöver vara mer aktiva och kalla till dessa 
möten. Trots detta poängteras att ett samlat arbetsmöte, exempelvis efter ett projekteringsmöte, 
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skulle kunna undvika oklarheter och öka effektiviteten av projekteringen genom samarbete inom 
projekteringsgruppen. 
 

”Fördel om man sitter och jobbar tillsammans är att man har gemensamma avstämningar, så att 
[…], konsulterna kan lösa problem snabbt istället för att mejla och ringa.” 
        Respondent 5 
 
”Men ofta så underskattar man problemet man står inför eller uppgifterna liksom att ’nej det är 
lugnt jag vet. Jag skickar ett mejl om det är något’.” 

Respondent 1 
 
”Jag tror att det är en stor fördel att […] man faktiskt sitter kvar och jobbar för att ta frågor som 
dyker upp. Hellre än att man ska boka in ännu fler sittningar.” 
        Respondent 4 

 
4.1.5 Ett ökat samarbete inom projekteringsgruppen 
Samtliga respondenter menar på att samarbete är avgörande för en lyckad projektering. För att 
skapa detta påpekar flera respondenter att förståelse av varandras teknikområde måste ökas. 
 

”Det hade hjälp om alla hade större kunskap om de andra typerna av disciplinerna. Men eftersom 
att alla är så nischade på sina egna grejer så är det svårt att kräva det, men en större kunskap och 
förståelse och en större ödmjukhet till att kompromissa. Hade hjälpt.” 
        Respondent 5 
 
”Det handlar så mycket om förståelsen för varandras teknikområden… . […]. Om allihop sitter 
och bevakar sitt intresse utan att lyssna på de andra då blir det inte bra. Då fastnar gruppen.” 
        Respondent 2 

 
För att öka samarbete i projekteringsprocessen menar flera av respondenterna att det är viktigt att 
göra sociala aktiviteter för att lära känna varandra och sänka tröskeln för att kontakta varandra, 
vilket innebär att projekteringsdeltagarna vågar ta del av varandras kunskaper och kompetenser. 
Här har projekteringsledare en viktig roll att möjliggöra detta genom hur kommunikation och 
samarbete ska ske inom projekteringen. 
 

”Så det blir lätt att ringa, lätt och prata, lätt och blotta sin okunskap. Så man kan hjälpa 
varandra. För det är liksom ingen som kan allt utan alla behöver hjälp utav varandra. Det är ett 
givande och tagande.” 
        Respondent 3 

 
När samarbete har tagits upp som ett ämne under intervjuerna har samtliga respondenter påpekat 
betydelsen av att samla projekteringsgruppen och sitta tillsammans och arbeta, antigen någon dag 
i veckan eller under hela projekteringsprocessen. Det poängteras att gruppdynamiken och 
engagemanget hos deltagarna genom detta ökas samtidigt som vägarna till information och beslut 
kortas ner och att det blir lättare och diskutera frågor genom en direkt konversation istället för en 
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mejlkonversation. Respondenterna påpekar även projekteringsledares roll som mer aktivt 
deltagande i frågor. 
 

”Tvinga projektörer att sitta på plats två dagar i veckan. Så att det inte ringer och mejlar 
varandra utan att det träffas. Det tror jag är det absolut effektivaste sättet att få upp nivå och 
engagemang.” 
        Respondent 3 
 
”Det är viktigt att man har ett nära samarbete med projekteringsledaren så att man kan stämma 
av vad de förväntar sig för nivå på handlingar. Hur förväntar de sig att vi löser vissa ritningar. Att 
man hela tiden har en nära kontakt och att man pratar mycket.” 
        Respondent 4 
 
”Sitta tillsammans mer frekvent. Jag vet inte om det gjort någon studie för kostnaden för 
omprojektering om man sitter tillsammans kontra om man sitter… Jag tror arbetssättet skulle 
kunna bli bättre.” 
        Respondent 5 

 
Att få hela projekteringsgruppen att sitta tillsammans kontinuerligt och arbeta gör att man snabbt 
kan få svar på mindre frågor som det generellt inte finns något bra forum att ta upp dem inom, 
trots att de är viktiga för att bygghandlingar ska bli korrekta och att man ska komma i mål med 
projekteringen. Flera respondenter påpekar de mer naturliga mötena som kan ske genom detta, 
exempelvis diskussioner vid kaffeapparaten eller på lunchraster. 
 

”Att sitta och leta i E:s handlingar det kan ta en timme ’få se nu vart har han beskrivit det där?’ 
’jo men där’ och så hänvisas man dit och så hänvisas man dit, men sitter man sådär (tillsammans) 
då kan man ta ut alla sina frågor och anteckna dem och bara stämma av dem snabbt vid bordet.” 
        Respondent 4 

 
4.1.6 Digitalisering 
Under intervjuerna har digitalisering inom projekteringsprocessen diskuterats, där flera av 
respondenterna menar på att digitaliseringen har ökat under de senaste åren. Huruvida vi i 
framtiden kommer ställa oss till frågan om digitalisering, framförallt vad gäller digitala arbetssätt, 
beskriver flera av respondenterna att det inte kommer att kunna undvikas. I dagsläget beskrivs det 
att digitaliseringen inte används i den omfattning som många har en bild av. Detta anses bero på 
att det är beställaren som slutligen ska betala och i nuläget kostar många av de digitala 
arbetssätten mer än man får ut av dem. Dessutom beskrivs att verktyg och programvaror som i 
praktiken fungerar saknas. 
 

”Vi kommer att jobba med det. Det är liksom ingen… Det gäller bara att vi ska få in den här 
utvecklingen i faktiska verktyg som fungerar. […]. Beställaren har inte kompetens eller möjlighet 
att ta emot smarta hus, vilket gör att de sänker ambitionsnivån” 
        Respondent 5 
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”Jag tror absolut att de kommer att användas. Jag menar det är verkligen bara en fråga om 
mognadsgrad. Man går åt det hållet och det är dit man ska också, det är inte snack om något 
annat.” 
        Respondent 1 

	  

4.1.6.1 BIM – I projekteringsprocessen 
Samtliga av respondenterna använder eller kommer i kontakt med BIM, Building Information 
Modeling, i sin yrkesroll. Det beskrivs att projektörer i större omfattning använder BIM som 
verktyg i sitt dagliga arbete genom att bygga upp modeller och delge dessa med information. 
Projekteringsledare eller BIM-samordnare hämtar information och gör kollisionskontroller utifrån 
modellerna, vilket indikerar om discipliner kolliderar eller på annat sätt påverkar varandra. 
Dessutom används modeller för att få ökad förståelse för produkten. För att förstå hur BIM 
används och påverkar både projekteringsledning samt projektörer har begreppet diskuterats under 
intervjuerna, där respondenternas syn på BIM som arbetssätt skiljer sig. 
 
Några av respondenterna anser att BIM utifrån sitt klassiska begrepp används i sina respektive 
projekt, det vill säga, att en virtuell modell skapas och delges med information. 
 

”Vi använder BIM, det handlar egentligen rent om informationsutbyte. Vilken mängd information 
som vi stoppar in i våra modeller och vem som är mottagaren av den.” 
        Respondent 8 
 
”Jag jobbar i BIM i alla projekt. […]. Jag använder 3D, alltså modellen för att ta ut information. 
Hur saker och ting ska byggas. Hur saker och ting ser ut. Vart saker och ting är beroende.”  
        Respondent 5 
 
”Tidigare bara för några år sedan, och det görs fortfarande på många ställen, ritade man ofta av 
varandras grejer. […]. Men nu, i det här projektet, nu länkar vi in K:s modell i vår modell. Sen 
projekterar vi en modell, vi behöver aldrig rita K, rita E och V i undertak heller utan de är deras 
som är inlagda.” 
        Respondent 4 

 
Några andra respondenter beskriver att BIM är ett brett och diffust begrepp, så i vilken omfattning 
de använder sig av arbetssättet BIM eller inte är vag. Respondenterna menar på att BIM som 
arbetssätt inte används i den omfattning som konceptet innebär bland annat skapa tidplaner, få in 
information om mängder och montageanordning, kunna kostnadsestimera och delge all 
information om byggnaden i modellen. 

 
”BIM är ett sådant där fluffigt begrepp som jag brukar försöka att undvika. […]. Vi nyttjar 
mängder. Vi nyttjar 3D:n och vi nyttjar BIP-koder så att det är mängda. Det skulle jag säga är 
någon slags lägsta nivå idag att göra, i alla fall på ett sådant här stort projekt, och det gör vi. 
[…]. Sen när man pratar BIM fullt ut då är det faktiskt för mig lite vagt ’jobbar vi med BIM eller 
inte?’.”  
        Respondent 3 
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”… ska vi gå fullflödigt med BIM, då måste en arkitekt rita väggar som går att bygga så att 
snickaren kan använda de stålreglarna på den plats som de är ritade. Idag är inte arkitekterna så 
duktiga så de kan rita en vägg som går att bygga. Utan de ritar någonting och sen kommer en 
snickare dit och bygger den där väggen och sätter dit stålreglarna så att de passar till förhållande 
mot dörrar, fönster och karmar så det går att sätta upp väggen. Men är det en BIM produktion ska 
materiallistan komma ut ur datorn, rätt antal reglar till bygget, rätt antal gipsskivor och 
mineralullsplattor till förhållande till det som har ritats. Det finns inte idag. Vi är inte i närheten.” 
        Respondent 2 

	  

4.1.6.2 BIM – Fördelar & nackdelar i projekteringsprocessen 
En BIM projektering beskrivs positiv då information görs transparant och finns mer lättillgänglig 
för alla projekteringsmedlemmar. Respondenterna i studien påpekar att programvaror som 
används blir mer och mer komplexa, där funktioner kan generera kollisionskontroller, mängdning 
av varor, solstudier, energiberäkningar och mycket mer. Respondenterna är inte eniga om 
projekteringsledare måste kunna hantera BIM. Att använda BIM som arbetssätt i 
projekteringsprocessen påpekas däremot som absolut nödvändigt för projektörerna medan det för 
projekteringsledningen påpekas som en fördel att kunna hantera dessa verktyg för att på ett mer 
effektivt sätt styra projekteringsgruppen. 

 
”Fördelarna är just den mängden information som du kan hantera med ganska enkla medel.” 
        Respondent 8 

 
Flera respondenter antyder att det finns stora fördelar men att det finns minst lika stora nackdelar 
med BIM och då påpekas framförallt informationshanteringen. Om man kan hantera verktygen 
och informationen i modellerna som används är det en stor fördel men om man inte kan hantera 
verktygen och informationen i modellerna blir det komplicerat och därmed en nackdel i 
projekteringsprocessen. Det finns en gemensam bild av att BIM som arbetssätt är nödvändig i 
branschen, men att förståelsen och hanteringen av dessa programvaror måste utökas. 

 
”Tekniken finns snart sen saknas de människorna som ska använda de dataprogrammen och förstå 
hur de ska fungera.” 
        Respondent 2 

 
I linje med komplexiteten påpekar respondenter i studien att beställare efterfrågar mer information 
än de kan hantera genom sina BIM-manualer, vilket gör att projekteringsgruppen lägger mycket 
tid på att hantera komplexa modeller med oerhört mycket information. 
 

”Det gör att man bygger in en viss tröghet i projekteringen. När man frågar efter information, då i 
synnerhet i modeller, som man senare inte kommer att arbeta eller processa…” 
        Respondent 8 
 
”Jag tror inte att det finns en ekonomisk uppsida av det. Vi måste lära oss vilka saker som det 
faktiskt finns en ekonomisk uppsida av och hålla på och mata in.” 
        Respondent 3 
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Några respondenter menar på att en del beställare för tillfället lägger mycket av sina resurser på 
att utveckla projekteringsprocessen och effektivisera denna där BIM har setts som lösningen på 
många problem. Dock menar flera respondenter att alla funktioner som efterfrågas inte passar i 
alla projekt. Det poängteras att det är projekteringsledares ansvar att stämma av med beställare 
och avgöra vad som kommer tillföra värde till projektet eller inte vad gäller användningen av 
BIM inom projekteringsprocessen. En respondent påpekar dock betydelsen av att branschen 
hänger med i den digitalisering som sker där bredare och jämnare kunskap om 3D projektering 
och användningen av BIM måste utvecklas. 
 
4.1.6.3 VDC – I projekteringsprocessen 
Tre respondenter av åtta arbetar eller har arbetat utifrån arbetssättet och strategin VDC i deras 
yrkesroll. Respondenterna beskriver att VDC består av fyra komponenter; BIM, organisation, 
process och mätetal. En av respondenterna påpekar att tekniken som används inom VDC för 
lagring av information, visualisering, kollisionskontroller och simuleringar, det vill säga BIM, är 
betydande för projekteringsprocessen och därmed ställer dennes företag krav på kunskaper kring 
den digitala modellhanteringen på projekteringsledare för att kunna leda projekteringen. 
 

”Det är lite större utmaningar för projekteringsledaren att vara spindeln i nätet och se till att alla 
de här break-up sessions går som planerat och att de sitter med grupper. Det är betydligt fler 
bollar att hålla i luften för en projekteringsledare när man jobbar med VDC än vad vi sett när 
man sitter och förlitar sig på protokoll.” 
        Respondent 7 

 
För att få organisationen och processen så effektiv som möjligt används ICE metodiken. 
Respondenterna beskriver tillvägagångssätten på liknande sätt där samtliga projektörer 
tillhandahåller aktuella modeller tre dagar innan ett ICE-möte till en VDC-ingenjör. VDC-
ingenjören samordnar alla modeller i en samordningsmodell och kör kollisionskontroller. 
Kollisionskontrollerna är med som en punkt på dagordningen under ett ICE-möte, vilket 
underlättar för projekteringsledare att säkerställa kvalitet och följa upp projektörers arbete. En 
projektportal nyttjas som ett samordningsverktyg där en frågelogg används och där denna 
fungerar som en funktion för fråga svar mellan projektdeltagare. Dessutom ska alla protokoll 
samlas i denna projektportal. 
 
Det påpekas att det är viktigt att projektörer utgör ett arbete under tiden de samlas i ICE-möten. 
För att möjliggöra detta beskrivs det att projekteringsledare har en stor utmaning att planera och 
styra mötena för att säkerställa att rätt frågor behandlas i de arbetsgrupper som projekterar ihop 
under dagen. Respondenterna påpekar att projekteringsledare behöver vara tydlig med strukturen 
och se till att break out sessions sker enligt planerat samt att det sker avstämningar angående vad 
som har åstadkommits i arbetsgrupperna. Respondenterna menar att ICE-möten öppnar upp 
kontakten mellan projektörerna, genom ökat samarbete och ökad förståelse för varandra. ICE-
möten har visat sig positiva genom att man heldagar med alla berörda kan fokusera på ett projekt 
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fullt ut och att man dels kortar avstånden till information dels snabbare kan ta beslut när alla är 
samlade. 
 

”Det har varit rätt givande faktiskt. Dels för att man har mer kontinuerlig kontakt med andra 
konsultgrupper och så får du en bredare inblick och bredare förståelse av deras arbete såklart.” 
        Respondent 8 
 
”De flesta upplevde en effektivisering med 40 %. Man sitter längre just den dagen när vi har vårt 
ICE, men man har mycket färre möten emellan. ” 
        Respondent 7 
 
”Bättre på grund av alla mejl. Man slipper skicka mejlen. […]. Man kan få 80-100 mejl på sex 
timmar och så ska du hinna gå igenom dem samtidigt som du ska jobba och då är det (ICE-möten) 
jättebra.” 

Respondent 4 
 
Mejlhanteringen bedöms bli mindre då frågetecken kan redas ut på plats. Informationshanteringen 
för projekteringsledare beskrivs även minska på grund av samma anledning. Något annat som 
diskuteras är att projekteringsledare får större inblick i projektörernas arbete genom ICE-möten, 
vilket anses skapa kontinuitet i styrning och avstämning. 
 

”Man behöver liksom inte sitta och jaga folk mellan mötena på samma sätt för att få svar på sina 
frågor. […] sen får de en betydlig bättre inblick i hur projektörerna arbetar och hur deras arbete 
fortskrider och så vidare.” 
        Respondent 7 

 
Ett problem som beskrivs av en respondent är att det blir svårare att dokumentera beslut i ICE-
möten då projekteringen går snabbt och ständigt pågår. Liknande nämner även Respondent 3 som 
inte har arbetat med ICE-metodiken. I slutändan är det projekteringsledares ansvar att säkerställa 
att beslut finns dokumenterade, framförallt beslut som är kostnadsdrivande. Vidare påpekas att det 
gäller att hitta ett sätt att hinna dokumentera alla beslut som tas. 
 

”Det är svårt att dokumentera besluten som tas på ett smidigt sätt. Projekteringen flyter ofta på 
väldigt smidigt för att alla är med om att ’det här är en bra lösning, vi gör så’ och så kan alla 
ändra i sina modeller på några sekunder, men i all den hast, det går så fort att projektera om det 
så glömmer man ’vad är det för beslut som vi har fattat?’. […]. Av erfarenhet vet jag att det var 
svårt att få med alla beslut för att metoden med samprojektering är bra för att det går så fort. Så 
du hinner lösa väldigt mycket problem på kort tid, men i och med att i vår bransch så måste alla 
beslut som fattas finnas på papper någonstans för att ha det bindande.” 

Respondent 8  
  
”Det är jag lite skeptisk till för man måste få ett bra sätt att dokumentera det enligt min 
uppfattning. Jag är fast i dokumentationsträsket.” 
        Respondent 3 
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Den gemensamma samlingen på slutet av ICE-möten beskrivs vara viktig där beslut som tagits 
sammanfattas och genomgång av nästa möte kan göras, vilket beskrivs som utmaningar för 
projekteringsledare. 
 

”Sen avslutas det på eftermiddagen med någon gemensam samling där man summerar vad man 
har gjort under dagen, vad har tagits för beslut och vad finns det för fokusområden tills nästa 
vecka. […]. Men det är de som är lite av utmaningen i det jämför med ett rent traditionellt 
projekteringsmöte där man har ett protokoll man kan sitta av och peta av punkt från punkt.” 
        Respondent 7 

 
I VDC beskrivs uppföljning av mätetal vara väsentligt för arbetssättet. Mätetal är data som samlas 
in för att följa upp hur arbetet med VDC går och kan möjliggöra underlag för planering och 
beslutsfattande för projekteringsledare i avsikt att optimera projekteringsprocessen. Utifrån data 
som det större entreprenadbolaget tagit fram är det arbetssättet kring ICE-möten, 
projektmedlemmars gemensamma förståelse och målbild som påverkar effektiviteten i 
projekteringsprocessen genom VDC. 
 

”… för att följa upp hur det går och fatta beslut baserat på fakta. […]. Det är just den här 
arbetsmetoden kring ICE att man sitter heldagar och jobbar tillsammans är väldigt viktig 
komponent för att korta svarstider och beslutsvägar i projektet och modellhantering att man sitter 
tillsammans och har en gemensam förståelse, en visuell målbild över vad det är vi ska bygga. […] 
och därmed öka effektiviteten för att man inte behöver sitta och rita om en massa.” 

Respondent 7 
	  
4.1.7 Utveckling av projekteringsprocessen som påverkar projekteringsledning? 
Flera respondenter beskriver att projekteringsprocessen är under utveckling, vilket särskilt märks 
genom att projekteringstidplaner komprimeras. Detta för att öka produktiviteten och effektivisera 
projekteringsprocessen, vilket i sin tur ställer högre krav på beslutsfattande. Några respondenter 
nämner skillnader mellan byggbranschen och tillverkningsindustrin där de anser att det finns 
mycket som byggbranschen kan lära. 

 
”Vi behöver bygga enormt mycket och vi behöver bygga enormt fort så det innebär att 
projekteringstiden bör bli kortare, kortare och kortare hela tiden, vilket även det ställer om något 
höga krav att projekteringen fungerar och att de här beslutsfattande organen i varje projektgrupp 
kan fatta besluten snabbt.” 

Respondent 8 
 

”Vi har fortfarande en ganska traditionell bransch där mycket… Det är en sådan frihet på 
arbetsplatserna och mycket av besluten och lösningarna sker där ute istället för i en kontrollerad 
miljö i projekteringsskedet.” 
        Respondent 7 
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I och med att digitala arbetssätt börjat användas allt mer i projekteringsprocessen har det under 
intervjuerna diskuterats hur projekteringsledares roll och ansvar förändras. Samtliga respondenter 
anser att projekteringsledare har ett ansvar att leda och samordna projekteringen, men huruvida 
den bör ansvara för ledningen av digitala verktyg och arbetssätt skiljer sig respondenterna 
emellan. Det finns dock en samlad bild av att det blir mer effektivt om projekteringsledare kan 
behärska digitala verktyg och arbetssätt. 
 

”Egentligen bör den inte kunna hantera verktygen. Men i så fall bör den ha en med sig som kan 
behärska de här verktygen. För att det här är viktigt, just samordningen att man lägger in BIM 
tänket. Att man lägger in alla modeller i en modell. Surfar runt lite grann och ’här krockar vi’, 
’här skulle vi gjort så’. […]. Att mötena, projekteringsmötena, blir så samordnade som möjligt där 
har projekteringsledaren ett ansvar. Det bästa hade varit om de kan de här verktygen.” 
        Respondent 4 
 
”Jag tror egentligen inte att rollen eller arbetsuppgifterna om man ska vara krass har ändrats så 
mycket. Uppgiften är densamma fortfarande. Du ska få X antal människor att genomföra den här 
mängden arbete med det här slutmålet inom den här tiden. Ser man på det som de parametrarna 
så är det fortfarande samma uppgift som en projekteringsledare har. Det är egentligen bara 
verktygen som har förändrats. […]. Då handlar det om att man som projekteringsledare är vaken 
på de förändringarna som har skett och håller sig uppdaterad. Ingenting tyder på att utvecklingen 
av verktygen kommer att avta. Det kommer nya programversioner. Det kommer nya program som 
är ännu mer specifika för sina uppgifter. Ju mer program som kommer som är specifika så 
kommer det komma personer som är bra på de här programvarorna. Då måste 
projekteringsledarens roll bli att ’hur hanterar jag den här personens kunskap?’, så egentligen 
handlar det bara om att hålla sig uppdaterad som projekteringsledare och vara vaken på ny 
talang...” 
        Respondent 8 

 
En ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt beskrivs åstadkomma att mer fokus läggs 
på modellen istället för slutprodukten. Majoriteten av respondenterna påpekar även oro över att 
man överskattar den digitala och automatiserade teknik som används, vilket gör att man förlitar 
sig på de resultat som åstadkoms via dessa. Att kvalitetssäkra resultaten belyses betydelsefullt. 
 

”Vi är i en utveckling hela tiden och jag tror det är massa saker som är bra men jag är rädd för 
att de som sitter och projekterar är de som tycker att det är kul och göra 3D. […]. De tycker inte 
att det är kul att se till så att ventilationssystemet funkar. Det blir en snedvridning till ett 
verktygsintresse istället för slutprodukten. För slutprodukten är i vår bransch, det färdiga huset. 
Vi får liksom inte glömma det.” 
        Respondent 3 
 
”Datorn är inte bättre än något annat verktyg man har och det är användaren som säger till vad 
datorn ska göra som styr den. Men det gäller även att kvalitetssäkra det som kommer ut ur våra 
programvaror kring mängder och kostnader. Så att man inte bara tycker på en knapp också tycker 
man att det är bra. Vi måste hela tiden kvalitetssäkra det vi gör.” 
        Respondent 7 
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Lösningen för en effektivare projektering menar respondenterna i studien bör bestå av ökat 
samarbete mellan discipliner istället för komprimering av projekteringsprocessen, vilket i 
dagsläget uppmuntras inom VDC i form av ICE metodiken. Detta är något som har påpekats av 
nästintill samtliga respondenter att någon form av gemensamma arbetsmöten eller ICE-möten är 
ett bra sätt att samlas och projektera i.  
 

”Om det är VDC i den formen som vi tänker på det idag det tror jag inte. För att VDC är en metod 
och ett begrepp precis som BIM och precis som CAD är. […].  Nu är det begreppet förlegat. […]. 
Jag tror att de bästa lösningarna kommer genom diskussioner. Jag tror inte att de bästa 
lösningarna kommer av att två personer sitter på skilda vägar och skickar in sina saker till 
varandra. Utan jag tror på samarbete till lösningar och det uppmuntras i VDC i form av ICE 
möten. Så därför tror jag att det är en metod som kommer att följa med och utvecklas 
jättemycket.” 
        Respondent 8 
 
”Jag säger att det är detta som är framtiden. Alltså, just nu heter det VDC. […]. Det kommer inte 
heta det i framtiden. Detta är bara steg ett.” 
        Respondent 6 

 
Det beskrivs att beställare och entreprenörer genom VDC försöker standardisera, men att det 
fokuseras på att standardisera projekteringslösningar istället för ett fungerande arbetssätt, vilket 
således inte löser problemet utan innebär att det blir mindre variation i slutprodukten, den färdiga 
byggnaden. 
 

”Du kommer helt enkelt bara bygga sandslotten med samma form hela tiden. Det tror jag är en 
jättefara. Det är något som vi på arkitektsidan hela tiden jobbar emot. Vi försöker hela tiden att 
hitta sätt att gå runt, eller snarare arbeta inom ramarna men att ta ut svängarna, vilket blir en 
motsatt effekt till vad de stora byggbolagen vill göra.” 
        Respondent 8  
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4.2 Resultat av direkt observation 
Totalt genomfördes sex observationer i olika möten inom projekteringsprocessen. Majoriteten av 
observationerna genomfördes i formella möten där examensarbetaren tog del av agendor, 
mötesprotokoll och annan relevant information. Under varje möte registrerades och noterades 
praktiska tillvägagångssätt för att kunna identifiera mönster i enlighet med frågeställningarna. En 
kort sammanfattning av mötena presenteras nedan i tabell 2. 
 
Tabell	  2	  -‐	  Sammanfattning	  av	  direkt	  observation	  av	  möten	  inom	  projekteringsprocessen.	  

Möten	   De möten som observerats är projekteringsmöten på B, C och D-nivå, ett BIM-
samordningsmöte och ett visuellt planeringsmöte. 

Syfte	  
	  

	  

Samordna alla discipliner i projekteringsprocessen mot framtagning av 
bygghandlingar. Exempelvis kommunicera information till samtliga i 
projekteringsgruppen och ta beslut i tekniska frågor. 

Närvarande	  
deltagare	  

Varierade beroende på mötesform, men mellan 4-10 deltagare. Generellt deltog fler 
på projekteringsmöten i form av B- och C-nivå, och färre på D-nivå. En från varje 
disciplin i projekteringsgruppen närvarade på BIM-samordningsmötet samt 
projekteringsledare och BIM-samordnare. På det visuella planeringsmötet närvarade 
en från varje disciplin i projekteringsgruppen och en projekteringsledare. 

Agenda	   Agendan för projekteringsmötena utgick från tidigare protokoll som 
projekteringsledare kompletterat med nya punkter, med tydliga kolumner för 
ansvarsfördelning och med numrering för att kunna följa under vilket möte punkter 
tillkommit. BIM-samordningsmötet utgick från ett kollisionskontrollprogram där en 
checklista på kollisioner skapats utifrån den kontroll som gjorts när samtliga 
projektörers modeller sammanfogats. Det visuella planeringsmötet utgick inte från 
någon agenda.  

Mötesledare	   En projekteringsledare ledde projekteringsmötena på B- och C-nivå samt det visuella 
planeringsmötet. BIM-samordningsmötet leddes av en extern BIM-samordnare. 

Protokollförare	   Projekteringsledare förde protokoll på samtliga möten förutom projekteringsmötet på 
D-nivå där projektörerna skrev protokoll.  

Tidsåtgång	   Den tid som avsatts för ett möte kan variera, men de möten som observerats i 
projekteringsprocessen har pågått mellan 1,5-3 timmar. Detta tidsspann beror 
framförallt på vilka frågor som ska behandlas på mötet. Att överskrida tiden på ett 
möte upplevdes inte vara ett problem så länge det bidrog till värde för projektet. 
Majoriteten av mötena inom projekteringsprocessen har beskrivits ske varannan 
vecka, vilket gör att mötena upplevs vara ett viktigt verktyg för att samla ihop 
projekteringsgruppen utöver deras ordinarie arbetsinsatser. 

 
4.2.1 Observationer av möten inom projekteringsprocessen 
De möten som observerades under studiens gång var fyra stycken projekteringsmöte på B- (1st), 
C- (2st) och D-nivå (1st), ett BIM-samordningsmöte och ett visuellt planeringsmöte. Samtliga av 
dessa möten leddes av en projekteringsledare förutom på BIM-samordningsmötet där en extern 
BIM-samordnare ledde mötet. 
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4.2.1.1 Projekteringsmöten 
Samtliga observerade projekteringsmöten på B- och C-nivå inleddes med att projekteringsledaren 
förde upp dagens protokoll på en bildskärm så att alla kunde följa dagordningen. Därefter gick 
projekteringsledaren igenom nuvarande projektläge och information på ett övergripande plan. Här 
kunde bland annat viktiga beslut, projektets uthyrningsläge och status i produktion finnas med 
som information till projekteringsgruppen. Efter detta följdes protokollen i mångt och mycket, där 
punkter var uppdelade i rubriker utifrån pågående eller avslutad aktivitet. Under några möten 
fanns det punkter i protokollen som började diskuteras under en längre stund där det observerades 
att tillräckligt med information inte fanns tillgänglig, och att punkterna egentligen inte kunde 
diskuteras mer ingående för en lösning på det rådande mötet. I majoriteten av dessa fall kunde 
projekteringsledaren relativt lätt avfärda sådana längre diskussioner, som inte skulle generera en 
lösning. Det observerades dock att enstaka projekteringsledare hade svårt att avgöra när man ska 
avsluta en diskussion för man saknar information. När sådana situationer uppstod upplevdes det 
att mötesdeltagare tappade fokus och en antydan till irritation kunde upplevas i rummet. Att 
projekteringsledare hade svårt att avbryta längre diskussioner observerades bero på att kunskap i 
ämnet saknades, att projektörer satt på mer information eller att auktoritet och beslutfattande 
saknades hos projekteringsledaren. Trots detta upplevdes det som majoriteten av 
projekteringsledarna var skickliga på att fånga upp frågor som inte hörde hemma på det rådande 
mötet och lyfte dessa frågor till ett annat forum. 
 
Det observerades att en projekteringsledare har en central roll mellan beställarorganisationen och 
projekteringsgruppen. Denna ska framförallt delge information och beslut men samtidigt se till så 
att projektörerna projekterar i enlighet men den produkt beställaren efterfrågar. Till detta hör att 
samordna alla projektörer och skapa god stämning i projekteringsgruppen så att samtliga 
involverade blir engagerade i uppdraget, vilket framförallt observerats genom att 
projekteringsledare själva är engagerade men samtidigt lyhörda, tydliga och bidragande till det 
sociala samspelet. Det observerades att projekteringsledare är den person som ska söka och 
begära information eller eventuella beslut från beställarorganisationen för att kunna driva 
projekteringsprocessen framåt, vilket klargörs utifrån projekteringsmötena och upplägget i 
projekteringsprotokollen. 
 
För att samordna projekteringsgruppen och försäkra tidplanens efterlevnad observerades det att 
projekteringsledare vanligen engagerade sig i projektörernas arbete. På ett projekteringsmöte gick 
projekteringsledaren igenom en kompletterad tidplan, då ändringar gjorts utifrån ändrade besked 
och beslut från en av hyresgästerna samtidigt som en ny hyresgäst presenterades. 
Projekteringsledaren beskrev tydligt vad som krävdes av alla projektörer de kommande 
månaderna samtidigt som de tillsammans beslutade när hyresgästerna senast skulle få komma 
med ändringar utifrån den information som hyresgästen redan delgett. Om en ändring trots detta 
skulle komma beslutade projekteringsledaren att den gemensamt med projektörerna skulle 
diskutera om en sen förändring är möjligt att utföra. Under ett projekteringsmöte fick 
projektörerna information och beslut om en arbetsuppgift för sent gentemot den tidsåtgång som de 
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beskrev att de behövde för att klara uppgiften. En tryckt och negativ känsla observerades i 
rummet där fler projektörer skruvade en aning på sig och uttryckte att detta skulle krävas ett högre 
tempo och intag av fler resurser under en kortare period för att klara uppgiften. Att inte klara mål 
eller delmål inom den uppsatta tidsplanen observerades som negativt, men samtidigt inte heller 
ovanligt. Under ett projekteringsmöte uppkom en situation där en projektör påpekade att det fanns 
en övervägande risk för att tidplanen skulle behöva förlängas på grund av sena beslut. Två 
projektörer var berörda och på det rådande mötet beslutade projekteringsledaren att ett arbetsmöte 
för att reda ut om risken kunde minimeras och tidplanen kunde följas behövdes. 
 
Ett projekteringsmöte på D-nivå observerades. Under detta möte arbetade projektörerna 
tillsammans med hjälp av deras modeller och ritningar. Det observerades att de gemensamt 
diskuterade olika alternativ till lösningar och hjälpte varandra med kunskap om för och nackdelar 
med de olika lösningarna, vilket tillslut ledde fram till en lösning som man tyckte passade bäst 
med de givna förutsättningarna. När projektörerna kände sig klara skrev de ner vad de hade 
kommit fram till och skickade detta till projekteringsledaren för vidare hantering. 
 
När digitala arbetssätt använts under de observerade projekteringsmötena är detta oftast för att se 
hur byggdelar och installationsdelar är beroende av varandra. Ett BIM program eller ett 
samordningsprogram har används. I två av fyra observerade projekteringsmöten har ett och 
samma samordningsprogram använts, vilket är Solibri. Under ett projekteringsmöte på C-nivå har 
det varit projekteringsledaren som styrt över den digitala samordningsmodellen. När denna 
används har det observerats positivt, då alla i projekteringsgruppen fått en visuell bild av det som 
diskuterats. I det stora hela observerades det att digitala arbetssätt skapade möjlighet för 
projekteringsmedlemmarna att förstå problem, komma vidare i frågor och kunna ta beslut. 
 
Under tre projekteringsmöten antecknade projektörerna själva om något behövde åtgärdas 
alternativt att projekteringsledaren skrev upp detta i projekteringsprotokollet, dock inträffade de 
sistnämnda om åtgärderna var av större karaktär. Under ett projekteringsmöte använde en 
projekteringsledare Solibri där åtgärder kunde skrivas in i en ”att-göra-lista”. I denna kunde även 
mindre åtgärder skrivas in och på detta sätt följas upp. 
 
4.2.1.2 BIM-samordningsmöte 
Det observerade BIM-samordningsmötet leddes av en extern BIM-samordnare. BIM-samordnaren 
hade övergripande koll på byggprojekt, men ingen teknisk utbildning. Mötet inleddes med att 
BIM-samordnaren förde upp resultatet av den kollisionskontroll som gjorts av projektörernas 
senaste 3D-modeller, där det även gick att utläsa vilka punkter som inte släckts sedan förgående 
möte. I samordningsmodellen har alla projektörer olika färger på deras respektive delar, vilket 
underlättar att se krockar mellan olika projektörers modeller. 
 
Under mötet upplevdes det som att projekteringsledaren tog ett steg tillbaka och att den externa 
BIM-samordnaren tog över ledningen av mötet. Projekteringsledaren agerade protokollförare och 
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lyssnade in projektörerna och lät dem i detta möte ta mer plats och tillsammans komma fram till 
lösningar. Mötet observerades som mer informellt än formellt. Diskussioner skedde öppet och 
ganska ostrukturerat men trots detta tydligt och effektivt då lösningar och beslut togs. Att gå runt i 
modellen och se vart projektörer krockar med varandra observerades skapa en förståelse mellan 
de olika projektörerna och deras valda tekniska lösningar. När en viss fråga diskuterades 
observerades att samtliga i projekteringsgruppen deltog aktivt och att förslag till ändringar kunde 
ses över redan under mötet, det vill säga om det var en möjlig åtgärd eller inte. 
 
Den externa BIM-samordnarens resultat av kollisionskontrollen blev en ”att-göra-list” för 
projektörerna med de ändringar som behövde åtgärdas. Denna ”att göra lista” bifogades 
mötesprotokollet som projekteringsledaren skrev. ”Att-göra-listan” observerades positiv i 
avseende att den skapade tydlighet i vad som skulle åtgärdas och att den möjliggjorde att 
projekteringsledaren kunde följa upp och säkerställa vad projektörerna utfört. 
 

4.2.1.3 Visuellt planeringsmöte 
Det visuella planeringsmötet upplevdes som ett möte där projektörerna tillsammans fick diskutera 
deras respektive aktiviteter och delmål samt fick beskriva vad som krävdes av andra projektörer 
för att de skulle klara av sina uppgifter. Det visuella planeringsmötet innebar att projektörerna 
satte upp post-it-lappar på en whiteboardtavla med aktiviteter som sedan konkretiserades och 
gjordes om till en tidplan, där man tydligt kunde se vilka aktiviteter som var beroende av 
varandra. Det visuella planeringsmötet leddes av projekteringsledaren som tillsynes hade en 
tillbakadragande roll i mötet, men kunde komma in i mötet när projektörerna glömt någon 
aktivitet som projekteringsledaren tyckte var viktig. Projekteringsledaren observerades i vissa fall 
som avvaktande i diskussionerna, men var absolut delaktig. 
 
I detta mötesforum fick projekteringsgruppen möjlighet att diskutera och prioritera aktiviteter 
tillsammans. Det upplevdes positivt att alla fick vara med och delta i planeringen och fick 
möjlighet att lyfta specifika moment i deras egna disciplin och arbetsprocess. Whiteboardtavla 
med aktiviteter i tidsordning gjordes sedan digital av projekteringsledaren, då 
projekteringsgruppen inte satt samlade på platskontoret. 
 

4.2.1.4 Generella observationer i möten 
Utifrån observationerna upplevdes det att projekteringsledare har en avgörande roll för att skapa 
en framgångsrik projekteringsledning. Detta framförallt med hjälp av olika mötesforum, där 
alternerande mellan formella och informella möten och sammanhang är betydande. I mötesforum 
används synkron kommunikation. Denna kommunikationsform upplevdes via observationerna 
skapa ökat samarbete och förståelse mellan samtliga i projekteringsgruppen.  
 
Ledarskapet från projekteringsledare upplevdes betydande gentemot hela projekteringsgruppen. 
Observationerna påvisar att fokus i ledarskapet bör ligga på att skapa en samordnad och 
engagerad grupp där möjlighet för samarbete, kreativitet och lösningsorientering finns. Om 
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projekteringsledare visar sitt engagemang i projektet har det en tendens att spridas i gruppen. Att 
vara engagerad, organiserad och tydlig observerades som tre karaktärsdrag hos 
projekteringsledare som bidrog till att projekteringsgruppen blev mer engagerad och att mindre 
oklarheter uppstod kring vad som ska utföras. Tillit och trygghet observerades vara avgörande för 
att projektörerna skulle anförtro sig till varandra och projekteringsledaren. Detta tycks vara 
beroende av samhörighet där öppenhet och acceptans hos projekteringsdeltagarna var avgörande, 
där dynamiken i rummet ofta skapades av projekteringsledaren. 
 
Det observerades vara en fördel om projekteringsledare besatt teknisk kompetens för att kunna 
samordna och ta beslut i frågor. Att majoriteten av projekteringsledarna besatt denna tekniska 
kompetens observerades som en positiv egenskap i den meningen att de kunde ta 
ställningstagande i frågor och framförallt påpeka de ekonomiska fördelarna och nackdelarna. 
 
På projekteringsmöten där BIM-modellen eller samordningsmodellen inte användes upplevdes 
mötena som mindre effektiva. Frågor kunde diskuteras under en längre tid och beslut togs ofta 
inte om någon i projekteringsgruppen var osäker och behövde se över sitt material. När istället 
BIM-modellen eller samordningsmodellen användes upplevdes det att mötesdeltagare var mer 
aktiva och insatta i detaljer, vilket innebar att lösningar och beslut kunde diskuteras på mötet. 
 
Projekteringsmöten på B- och C-nivå observerades positiva i den bemärkelse att det var ett forum 
för information och att beslut dokumenterades. Projekteringsmötet på D-nivå observerades 
positivt då projektörer arbetade tillsammans. 
 
Genom att använda ”att-göra-listan” i Solibri observerades att projekteringsledare enkelt kunde 
följa upp projektörernas arbete gentemot när de själva antecknade sina punkter under 
projekteringsmötena. Att använda ”att-göra-listan” observerades medföra ökad effektivitet. 
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5. Analys & diskussion 
I följande kapitel analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen och den 
litteraturstudie som bakgrunden och tidigare studier baseras på. Analysen sker med frågeställningarna som 
utgångspunkt och lägger grunden för slutsatsen som presenteras i nästkommande kapitel. 
 

5.1 Allmänt om projekteringsledning 
Att leda projekteringen ger respondenterna i studien en tydlig bild av att ledarskapet och arbetet 
med detta är omfattande och inrymmer många olika moment, där flera projektdeltagare och 
aktörer ska tas hänsyn till. Således ligger detta i linje med studien utförd av Knotten et al. (2015), 
där projekteringsledning beskrivs som den mest utmanande formen av ledarskap. I studien av 
Knotten et al. (2015) beskrivs även att olika tillvägagångssätt och ledarskapsinsatser behöver 
kunna hanteras för att samordna de olika arbetsmomenten och aktiviteterna. Detta är något som 
även respondenterna i detta examensarbete redogör för, vilket slutligen resulterar i 
bygghandlingar i enlighet med beställares förväntan och inom ramarna för den ekonomin, tid och 
kvalitet som satts upp som förutsättning för projektet. 
 
I examensarbetet definieras projekteringsledning som att leda projekteringsprocessen från input 
till output, hantera informationsflöde genom tid och rum och skapa värde till beställare. Att styra 
projekteringen mot ett gemensamt slutmål och fokusera på att skapa outputs menar samtliga 
respondenter är avgörande. För att lyckas bemästra detta måste projekteringsledningen ha förstått 
och uppfattat beställarens visioner och mål för att lyckas uppnå deras förväntan. Ytterligare 
klargörs det från respondenterna att projekteringsledning handlar om att hantera 
informationsflödet och samordna detta till en helhet för att uppnå projektmål där kommunikation, 
tillvägavisande ledarskap och handlingsplaner måste appliceras. Detta går i linje med både 
Summerfields (2014) och Marta, Leritz & Mumford (2005). Respondenterna i examensarbetet 
tydliggör att projekteringsledning handlar om att förstå beställarens visioner och mål med 
projektet och kunna delge detta till projektörerna. Detta för att uppnå beställares förväntan. 
Summerfields (2014) menar även att ett förbättrat mål ska uppnås av en ledare. Respondenterna i 
examensarbetet beskriver projekteringsledning som en rådgivande roll till beställaren, där det 
ingår att skapa den mest fördelaktiga produkten utifrån de förutsättningar som ges. Detta kan 
kopplas samman till Sommerfields tredje punkt om vad ledarskap är.  
 
Choo et al. (2014) beskriver svårigheten att planera och skapa tydlighet i projekteringsprocessen 
på grund av sin iterativa karaktär. Respondenterna i examensarbetet menar att beslut och besked 
vanligen ändras längst vägen. Några menar även att varken projekteringsledningen eller 
beställarorganisationen tar hänsyn till vilka konsekvenser detta skapar för projekteringsgruppen. 
Vikten av effektiv projekteringsledning har enligt Choo et al. (2014) växt fram i syfte att 
säkerställa den samordnade projekteringsprocess och de ständigt förändrade behoven hos 
projektets aktörer, deltagare och intressenter. Där förmågan att anpassa ledarskapet och skapa 
konsensus till visionerna och målen, likt Mumford et al. (2000), beskrivs av respondenterna i 
denna studie. 
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5.2 Projekteringsledares roll 
För att leda projekteringsprocessen beskriver respondenterna i studien att det krävs en egen 
profession för detta. I denna studie studeras ledarskapsförmågor hos projekteringsledare och dessa 
studeras utifrån samspelet mellan egenskaper och erfarenheter i enlighet med Mumford et al. 
(2000). Respondenterna i studien har fått uttala sig och diskutera runt ämnet projektering och 
projekteringsledning samt de egenskaper och erfarenheter som de anser påverkar rollen mest 
fördelaktigt. Majoriteten av respondenterna påpekar att erfarenhet inom någon disciplin inom 
projekteringsprocessen alternativt en tidigare anställning i produktion är nödvändig. Vidare 
beskriver majoriteten av respondenterna att ledarskapsförmågan att kunna samordna grupper, ha 
social kompetens och vara engagerad är betydande för rollen. När dessa ställdes mot varandra var 
det flera som hade svårt att avgöra vilken de ansågs viktigast för rollen. Som beskrivs i empirin är 
de som varit yrkesverksamma under en längre tid mer angelägna om de tekniska erfarenheterna 
och kunnandet för rollen medan de som inte varit yrkesverksamma lika länge påpekade att 
ledarskapsförmågor som ”människokännare”, engagemang och kunna skapa en bra teamkänsla är 
mer betydande för rollen. Vilket styrks av en studie utförd av Knotten et al. (2015) där 
projekteringsledning starkt kopplades samman med ledarskap av organisationer. Likväl påpekar 
respondenterna i studien av Emmitt (2016) behovet av praktiskt erfarenhet av design och 
produktion, vilket återkopplar till att erfarenheter av projektering och produktion även i tidigare 
studier anses viktiga för rollen. 
 
Projekteringsledare, enligt Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen (2012), definieras och praktiseras 
mestadels som en teknisk handledare som ska följa upp projektörernas arbete och samordna dessa. 
Flera respondenter i examensarbetet klargör att det åligger projekteringsledare att styra 
projekteringsgruppen mot det gemensamma slutmålet och för att kunna hantera detta behöver 
projekteringsledare begära in checklistor och genom uppföljningskontinuitet se över 
projektörernas arbete, vilket styrker Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen studie. Respondenterna i 
examensarbetet påpekar även att projekteringsledare måste kunna ta beslut, således besitta 
beslutsförmåga. Detta bevittnas av observationerna utförda i examensarbetet där det ansågs 
väsentligt om projekteringsledare kunde fånga upp frågor som inte hörde hemma på det rådande 
mötet och lyfta dessa till andra forum för att på detta sätt fokusera på att ta beslut i aktuella frågor 
och driva projekteringsprocessen framåt. I examensarbetet beskriver några respondenter att deras 
arbetsuppgifter påverkas om ett beslut inte är förankrat eller om det kommer otydliga eller 
vacklande besked. Vidare har det framkommit att projekteringsledningen och 
beställarorganisationen måste vara medvetna över tidskonsekvensen som ett ändrat beslut kan 
medföra. Detta kan kopplas samman med Knotten et al. (2015) som menar på att det är 
projekteringsledares ansvar att identifiera och planera upplägget för att minska upplevelser av 
kaos, vilket går i linje med definitionen av vad ledarskap är. Där påverkan av processen mot 
måluppfyllelse beskrivs ska utföras på ett tillvägavisande och respektfullt sett (Summerfields, 
2014). Att beslut kan vara osäkra menar en respondent i examensarbetet tillhör 
projekteringsprocessen, vilket denna menar snarare måste anpassas genom att hitta arbetssätt som 
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fungerar. Kvalnes (2016) presenterar att osäkerhet kan leda till positiv förändring i ett projekt på 
grund av det explorativa perspektivet det kan bidra med. Detta kan kopplas samman med 
respondentens beskrivning i denna studie men till skillnad från Kvalnes menar respondenten att 
det trots den osäkerhet som råder behöver finnas arbetssätt som fungerar i den rådande 
situationen. Kvalnes beskriver snarare att detta stadie behöver accepteras där vidkännande av de 
positiva och energiska aspekterna som osäkerhet skapar möjlighet till kan vara en källa till 
kreativitet och projektframgång, vilket inte går i linje med resultatet i denna studie. 
 
Majoriteten av respondenterna menar att man måste vara en generalist som projekteringsledare. 
Detta stärks av en studie utförd av Elmualim & Gilders (2014) som påvisade att 
projekteringsledare har det övergripande ansvaret att se till så produkten levereras i enlighet med 
beställarens förväntan. ”Man är egentligen inte expert på någonting utan man är expert på att vara 
spindeln i nätet och få alla kloka människor runt omkring sig att samarbeta mot det här målet.” 
(Respondent 6). 
 
Svårigheter att definiera rollen som projekteringsledare har visat sig i en tidigare ansats av 
Elmualim & Gilder (2014) då rollen vanligen varierar från projekt till projekt, beroende av 
projektstorlek och organisation. Vidare beskrivs att projekteringsledares roll är nödvändig för att 
säkerställa tydlighet under projekteringsprocessen. Att vara organiserad, tydlig och väl insatt 
menar respondenterna i examensarbetet är viktiga egenskaper, vilket framförallt medför ökad 
förståelse för vad som ska utföras och detta i sin tur leder till ökat engagemang och effektivitet. I 
intervjustudien påpekas att projekteringsledare måste ha intresse och engagemang för hela 
projekteringsgruppen. I samband med detta diskuterades att en projekteringsledare behöver vara 
lyhörd. ”Det är viktigt att man både kan läsa av olika människor, personlighetstyper, och att man 
kan bemöta olika sorts människor på det viset som de bör bemötas.” (Respondent 4). Enligt 
Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen (2012) kan projekteringsledare genom framgångsrikt ledarskap 
av mänsklig kompetens påverka projekteringsprocessen gynnsamt. Där förståelse för behov, 
förmågor, övertygelser och förväntningar måste kunna anpassas av ledarskapet, (Mumford et al., 
2000), vilket även respondenterna i denna studie belyser. 
 
Det har framkommit i examensarbetet att det är viktigt som projekteringsledare att fokusera på att 
skapa en projekteringsgrupp som känner samhörighet och vågar öppna upp sig för varandra. Att 
skapa trygghet och tillit i projekteringsgruppen, sänka tröskeln för kommunikation och ständigt 
uppmuntra beskrivs i intervjustudien som ett mål projekteringsledare bör sträva efter för att en 
grupp ska leverera bättre. För att skapa framgång i projekt, enligt Schnetler, Steyn & van Staden 
(2015), behöver fyra faktorer inkluderas: övergripande lagprestationer, kvalitet i kommunikation, 
tillit och samarbete mellan projektmedlemmar. För att skapa framgång i projekt anses ledarskap 
vara nödvändigt därav har Schnetler, Steyn & van Stadens fyra faktorer analyserats fast utifrån ett 
ledarskapsperspektiv. Respondenterna i examensarbetet klarlägger att projekteringsgruppens 
prestationer ökar då kommunikationen mellan projekteringsmedlemmar ökar, vilket 
överensstämmer med Schnetler, Steyn & van Staden som menar att lagprestationer korrelerar 
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positivt med ökad frekvens av kommunikation. Att skapa samhörighet och trygghet beskrivs 
ovan, vilket i examensarbetets resultat stämmer överens med ökad trivsel i enlighet med studien 
av författarna. Individuell motivation beskrivs av respondenterna i studien härstamma från att av 
projekteringsledare ständigt bli uppmuntrad, motiverad och engagerad. Vidare beskriver 
respondenterna att beslutsfattande, ansvar och roller samt struktur är viktigt i 
projekteringsprocessen, vilket även det överensstämmer med Schnetler, Steyn & van Stadens 
studie där negativ korrelation ansågs vara långsamt beslutsfattande, otydlig struktur och oklara 
roller. I intervjustudien har inte kommunikation som ämne diskuterats i större omfattning än 
vikten av att det ska vara lätt att kontakta varandra och att det kan vara betydelsefullt med direkt 
kommunikation istället för kommunikation över mejl. I mötesobservationerna som gjorts anses 
ökad kommunikation vara positivt. Kvaliteten i kommunikationen observerades tydlig och 
effektivt trots att diskussioner skedde öppet och ganska ostrukturerat, vilket går i linje med 
Schnetler, Steyn & van Stadens studie. Tillit mellan projektmedlemmar menar Schnetler, Steyn & 
van Staden korrelerar positivt med bland annat ökad kommunikation, ökad trivsel, individuell 
motivation och otydliga ansvarsområden. Samarbete mellan projektmedlemmar påpekar 
Schnetler, Steyn & van Staden korrelerar positivt med bland annat ökad trivsel, individuell 
motivation och otydliga ansvarsområden. Samtliga respondenter i examensarbetet menar på att 
samarbete är avgörande för en lyckad projektering, vilket framförallt kan skapas genom en ökad 
förståelse för andra discipliner och aktörers teknikområden. Att otydliga ansvarsområden 
korrelerar positivt med samarbete kunde inte identifieras i examensarbetet, vidare går det inte i 
linje med Hansson et al. (2015) som menar på att alla involverade i projekteringsgruppen måste 
vara medvetna om sin specifika roll i projektet och vilka arbetsinsatser som ska genomföras. 
 

5.3 Samarbete 
Samarbete är något som respondenterna i examensarbetet ansett väldigt viktigt för 
projekteringsgruppen. Att samla projekteringsgruppen och sitta tillsammans och projektera för att 
öka samarbete har samtliga respondenter påpekat är betydelsefullt. Vidare beskrivs att 
gruppdynamik och engagemanget hos projekteringsdeltagarna kommer att öka samtidigt som 
projekteringsledare förväntas delta mer aktivt i frågor som rör projekteringslösningar. Seaden och 
Manseau (2001) nämner att nya flexibla arbetsstrukturer och engagemang hos individer är det 
som behövs för att främja skapandet av nya produkter. Respondenterna i denna studie menar på 
att det tillkommit många krav inom samhällsbyggnadssektorn och framförallt i byggprojekt, 
exempelvis certifierings- och andra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, vilket även Johansson, 
Persson & Pettersson (2004) beskriver. Att sitta tillsammans och projektera skulle möjliggöra att 
lära av varandra och ta vara på varandras kunskaper. Dessutom poängteras att omprojektering kan 
reduceras. Majoriteten av respondenterna menar på att informationsvägar blir närmare och 
diskussioner enkelt kan ske inom projekteringsgruppen, vilket leder till att beslut snabbare kan 
tas. Att projektera tillsammans menar flera respondenter är något som skulle kunna utvecklas mer 
inom projekteringsprocessen och skulle kunna leda till både tid- och kostnadsreduktioner.  
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5.4 Digitalisering – BIM & VDC 
Det beskrivs av respondenterna att olika professioner har behov av BIM i större utsträckning än 
andra och att de använder BIM på olika sätt. Projektörer använder BIM i sitt dagliga arbete medan 
projekteringsledare använder det som ett sätt att få förståelse, information eller på annat sätt 
kontrollera produkten. 
 
Under intervjuerna i examensarbetet påpekar respondenterna att BIM för projektörer numera är ett 
ofrånkomligt krav som ställs i nästintill alla projekt, men respondenter i studien är inte eniga om 
att projekteringsledare måste kunna hantera de medföljande verktygen och programvarorna som 
arbetssättet med BIM skapar. De flesta respondenter påpekade däremot att det är en fördel om 
projekteringsledare kan hantera dessa för att på ett effektivare sätt styra projekteringsgruppen. 
 
I de projekteringsmöten där BIM-modellen eller samordningsmodellen användes upplevdes det 
som att samtliga i projekteringsgruppen fick ökad förståelse för varandra och att de blev mer 
aktiva och engagerade under mötet. Vidare observerades att beslut enklare kunde tas på sittande 
möte, vilket går i linje med Azhar (2011) som menar att ökad förståelse upplevs genom 
visualisering i en simulerad miljö. Vidare menar även Azhar (2011) att bortglömd information 
och missförstånd kan undvikas, vilket överensstämmer med examensarbetet då 
kollisionskontroller och ”att-göra-lista” underlättade projekteringsledares arbete men även 
projektörers arbete. 
 
Enligt Azhar (2011) kan BIM öka samarbete samt skapa effektivitet och harmoni mellan 
projektdeltagare, vilket delvis observerades i examensarbetet då projekteringsdeltagarna fick ökad 
förståelse för varandra. I motsats till detta menar Neff, Fiore-Silfvast & Sturts Dossick (2010) att 
BIM snarare minskar samarbete än ökar samarbete. Examensarbetet går trots de olika syner på 
samarbete i linje med båda dessa två då Neff, Fiore-Silfvast & Sturts Dossicks studie även 
påvisade att BIM inte är tillräckligt definierat och oklarheter beskrivs vad gäller målbilden för 
användningen, vilket respondenterna beskriver i denna studie. Elmualim & Gilder (2014) kom i 
sin studie fram till att fördelarna med BIM inte är tillräckligt konkreta och att dessa inte överväger 
kostnaderna. I examensarbetet menar respondenterna att BIM som arbetsmetod inte används i den 
omfattning som konceptet innebär, exempelvis skapa tidplaner, få in information om mängder och 
montageanordning, kostnadsestimera och delge all information om byggnaden genom modellen. 
Detta beskrivs bero på att kunskap saknas inom projekteringsgruppen vad gäller arbetssättet BIM. 
Informationsinnehållet i BIM-modellerna anses av respondenterna vara otillräckliga i och med att 
praktiska insikter om andra yrkesroller inte finns, ”… ska vi gå fullflödigt med BIM, då måste en 
arkitekt rita väggar som går att bygga så att snickaren kan använda de stålreglarna på den plats 
som de är ritade. Idag är inte arkitekterna så duktiga så de kan rita en vägg som går att bygga.” 
(Respondent 2). Mäki & Kerosuo (2015) uttrycker att informationsinnehållet i modellerna är 
otillräckligt och Gu & London (2010) menar på att brist på tilltron i noggrannhet av 3D-modeller 
förekommer, vilket båda studierna menar begränsar effektiv användning av BIM och orsakar 
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problem. För att uppnå önskad kvalitet på modellerna behövs djupare samarbete mellan olika 
yrkesroller, framförallt projektering och produktion, vilket överensstämmer med respondenternas 
uttryck i examensarbetet. Att inte BIM projektering fullföljs påverkar projekteringsledning och 
innebär egentligen att ledarskapet inte kan utvecklas mot digitala arbetssätt. 
 
I BIM-samordningsmötet som observerades var det en extern BIM-samordnare som ledde mötet. 
Gu & London (2010) menar att rollen som BIM-samordnare är ny och har uppstått för att stödja 
en ökad samordning i projekteringsgruppen samt ansvara för BIM-modellen. I observationen som 
skedde i BIM-samordningsmötet deltog inte BIM-samordnaren i några diskussioner utan 
ansvarade enbart för modellen och guidade projekteringsgruppen. I ett projekteringsmöte på C-
nivå där istället en projekteringsledare ansvarade för modellen observerades att denna inte kunde 
bemästra programvaran lika väl som BIM-samordnaren, dock var projekteringsledaren mer 
delaktiga i diskussionerna än vid BIM-samordningsmötet vilket spred ut engagemang till 
projekteringsgruppen. I BIM-samordningsmötet upplevdes det istället som projekteringsledaren 
tog ett steg tillbaka och ansvarade under det rådande mötet för att ett protokoll skrevs där beslut 
blev dokumenterade. Gu & London (2010) menar att BIM som arbetsmetod kräver förändring av 
roller och ansvarsområden. Detta var något som upplevdes både under intervjuerna och 
observationerna i examensarbetet då rollen som projekteringsledare skiftade från projekt till 
projekt. Mäki & Kerosuo (2015) menar att framtida forskning borde fokusera på att klargöra 
ansvarsområden genom att undersöka roller, arbetsfördelning och attityder kopplade till BIM, 
vilket är ett ämne som examensarbetet vidrör (se 5.5 Utveckling av projekteringsprocessen & 
projekteringsledning). 
 
Samtliga respondenter är enade om att digitaliseringen kommer att fortsätta. Enligt Bryde et al. 
(2013) påverkar BIM projekt positivt i mening att en kostnadsreduktion kan åstadkommas. I 
motsats beskrivs BIM av respondenterna istället öka ett projekts kostnader. Vidare menar Bryde 
et al. (2013) att ökad kontroll genom ett projekt livscykler kan ske genom BIM, vilket 
korresponderar med examensarbetets observationer där projekteringsledare enkelt kan följa upp 
och styra projekteringen. I enlighet med Vass & Karrbom Gustavsson (2017) och Elmualim & 
Gilder (2014) finns det en gemensam bild från respondenterna i examensarbetet att BIM som 
arbetssätt inte genererar det värde som man skulle vilja få ut och att beställare efterfrågar mer 
information än de kan hantera vilket gör att man skapar en tröghet i projekteringsprocessen. 
Några respondenter i studien menar på att det tillhör projekteringsledningen att stämma av med 
beställare och avgöra nivån av appliceringen i BIM. Det beskrivs av respondenterna i denna 
studie att digitaliseringen är viktig och att det finns ett stort värde i utvecklingen av 3D-
projektering samt att kunskap om arbetssättet finns i hela projekteringsgruppen inklusive 
projekteringsledningen, enligt Liao & Teo (2017) är ledarskap väsentlig för att införa nya digitala 
arbetssätt. 
 
VDC inom projekteringsprocessen har uppkommit för att förbättra och effektivisera (Knotten et 
al., 2015 och Hansson et al., 2015). Respondenterna i studien beskriver att arbetssättet ökat 
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samarbete genom kontinuerliga möten där projektering utförts gemensamt. Detta har genererat i 
en ökad förståelse mellan medlemmarna i projekteringsprocessen som i sin tur har lett till både en 
förbättring och effektivisering i projekteringsprocessen. Det finns en gemensam bild av att det blir 
större utmaningar att leda projekteringsprocessen och projekteringsgruppen genom VDC i denna 
studie. Genom att använda VDC som arbetssätt beskrivs att högre krav ställs på kunskaper kring 
att hantera den digitala modellen, vilket ökar arbetsbelastningen för projekteringsledare, detta går 
i linje med resultatet från studien utförd av Gustafsson et al. (2015). 
 
Kunz & Fischer (2012) menar på att ICE som metodik inom VDC är ett effektivt sätt att kunna ta 
snabba beslut. Respondenterna i examensarbetet delar samma uppfattning och beskriver att detta 
beror på att projekteringsgruppen sitter tillsammans och projekterar där samtliga aktörer finns på 
plats. Kollisionskontroller stäms av på ICE-möten, vilket underlättar projekteringsledares arbete 
att följa upp projektörers arbeten och stämma av projektets status. Det beskrivs att genom 
kontinuerlig kontakt skapas förståelse för andras arbete i projekteringsprocessen. 
 
Det har identifierats i denna studie att projekteringsledare har en stor utmaning att planera och 
styra ICE-möten. Respondenterna beskriver att projekteringsledare behöver vara tydlig med 
strukturen och se till att avstämningar sker så att beslut kan dokumenteras. Trots detta bör det 
tilläggas att respondenterna menar på att det är svårare att dokumentera beslut i och med att 
samprojektering går snabbt. 
 
ICE-möten beskrivs av respondenterna i examensarbetet som positiva framförallt för att man 
kortar avstånden till information och snabbare kan ta beslut i projekteringsfrågor, vilket gör att 
projekteringsprocessen går framåt. Projekteringsledare beskrivs också få insyn i projektörernas 
arbete, vilket påverkar ledarskapet positivt dels för att den får ökade kunskaper dels för styrning 
och avstämning enkelt kan ske. Vidare beskrivs att mejlhanteringen minskas då frågor vanligen 
reds ut under ICE-mötet, vilket innebär att projekteringsledares informationshantering och 
mejlhantering minskas. Knotten et al. (2015) beskriver att använda samma ledarskapsverktyg för 
sekventiella processer (sequential processes) och ömsesidiga processer (reciprocal processes) kan 
vara kontraproduktivt. VDC som arbetssätt innehållande ICE metodiken, enligt detta 
examensarbete, kan vara ett bra komplement inom projekteringsledning och ett arbetssätt 
projekteringsledare borde applicera för att skapa ett forum där ökat samarbete kan möjliggöra att 
ömsesidiga processer på ett enklare sätt kan styras. 
 
Det beskrivs av respondenterna att det framförallt är arbetsättet kring ICE-möten, den 
gemensamma förståelse och målbild hos projektmedlemmar som i nuläget påverkar effektiviteten 
i projekteringsprocessen genom VDC. Respondent 7 beskriver att omprojekterings även minskar 
”Det är just den här arbetsmetoden kring ICE att man sitter heldagar och jobbar tillsammans är 
väldigt viktig komponent för att korta svarstider och beslutsvägar i projektet och modellhantering 
att man sitter tillsammans och har en gemensam förståelse, en visuell målbild över vad det är vi 
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ska bygga. […] och därmed öka effektiviteten för att man inte behöver sitta och rita om en 
massa.” (Respondent 7). 
 
Respondenterna i studien menar att användningen av BIM som asynkron kommunikation 
tillsammans med ICE metodiken som synkron kommunikation medför sammanbindning mellan 
de båda kommunikationsformerna inom ett projekt och har setts öka produktiviteten inom 
projekteringen. Synkron kommunikation, enligt Knotten et al. (2015), anses inom 
projekteringsprocessen vara ett effektivt kommunikationsmedel. Vidare beskrivs att BIM inom 
byggbranschen är ett kraftfullt verktyg för asynkron kommunikation. Dessutom beskrivs ICE 
metodiken användas alltmer, vilket skapar möjlighet för mer högkvalitativ projektering och som 
respondenterna i examensarbetet beskriver; förenar olika discipliner, aktörer och intressenter så 
att nödvändiga beslut för att driva projekteringen framåt kan beslutas. 
 
I examensarbetet har digitaliseringen och användningen av BIM och VDC sett som ett 
förändringsarbete inom projekteringsprocessen. Ledarskapsinsatser har därmed analyserats med 
hänsyn till hur projekteringsledare ställer sig till en förändring, enligt Holten & Brenner (2015). 
Resultatet visar på att digitala arbetssätt inte används i den utsträckning som förväntats. Detta kan 
inte i studien direkt kopplas samman med ledarskapsinsatser, men en koppling av 
projekteringsledares erfarenheter av digitalisering och användningen av digitala arbetssätt utifrån 
att acceptera och planera för en förändring är inget som respondenterna i studien beskriver utförs.  
 

5.5 Utveckling av projekteringsprocessen & projekteringsledning 
Branschen beskrivs av respondenterna sträva efter att öka produktiviteten och effektiviteten, för 
att bespara både tid och ekonomi i projekten. Genom att projekteringstidplaner kortas ned menar 
flera respondenter att de beslutsfattande organen måste kunna fatta beslut snabbt. Detta kräver en 
förändring i projekteringsprocessen men respondenterna i denna studie menar på att detta snarare 
behöver säkerställas genom samarbete, vilket även i flera studier beskrivs som en drivkraft för att 
lyckas bemästra fördelarna med digitala arbetssätt (Mäki & Kerosuo, 2015; Kunz & Fischer, 
2012). 
 
I och med den framfart som sker med digitala arbetssätt (Knotten et al., 2015) har det i 
intervjuerna diskuterats hur projekteringsledares roll och ansvar förändras. Samtliga respondenter 
anser att projekteringsledare har ansvar att leda och samordna projekteringsprocessen genom 
planering, styrning, uppföljning och där tydlighet samt goda kommunikationsmöjligheter ges. 
Huruvida de behöver ansvara för de digitala arbetssätten skiljer respondenterna i examensarbetet 
emellan. Det finns dock en gemensam bild av att projekteringsprocessen blir mer effektiv om alla 
kan behärska de digitala arbetssätten inräknat projekteringsledningen. I början av en studie av 
Emmitt (2016) påpekade projekteringsledare oro för hur ny teknik skulle påverka deras roll, där 
de ansåg att praktiska verktyg som projekteringsledare kunde förhålla sig till inte fanns tillhanda. 
Vid studiens senare del påpekade flera att BIM skulle kunna innebära att rollen som 
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projekteringsledare kunde gå från en reaktiv roll till en mer proaktiv. I examensarbetet beskriver 
flera respondenter att en proaktiv roll som projekteringsledare är önskvärt. Däremot belyser flera 
respondenter oro över att man överskattar den digitala och automatiserade tekniken som används, 
vilket överensstämmer med Daintys et al. (2017) studie att stor tilltro har förankrats i den digitala 
tekniken. Respondent 7 belyser att kvalitetssäkring kommer att vara viktigt framöver vid 
användning av digitala arbetssätt. Utöver detta menar några respondenter i studien att de har en 
oro för att de som kommer 3D-projektera i framtiden inte arbetar mot slutmålet, vilket de anser är 
det färdiga byggnadsverket, utan fokus kommer ligga på att modellen blir så bra som möjligt. 
Detta är något som projekteringsledningen behöver kunna bemästra och styra projektörerna åt ett 
slutmål där det slutliga byggnadsverket måste prioriteras. 
 
Respondenterna i examensarbetet menar på att utvecklingen av projekteringsprocessen sker 
kontinuerligt. Samtliga respondenter är enade om att framtida projekteringsprocess bör bestå av 
samarbete. Hur och till vilken utsträckning detta kommer ske skiljer respondenternas åsikter 
emellan. Majoriteten påpekar att det finns ett värde av att sitta tillsammans och projektera, vilket 
fyller ett hål som i nuvarande process saknas. 
 
Respondent 8 påpekar att projekteringslösningar i projekteringsprocessen har börjat 
standardiseras. Detta är någon som respondenten påpekar är negativt, eftersom fokus istället bör 
ligga i att standardisera andra delar i projekteringsprocessen. Genom att standardisera lösningar 
standardiserar man även resultaten, vilket är den färdiga byggnaden. Fokus bör istället ligga i att 
standardisera arbetssätt och hitta arbetssätt som ökar kreativitet och engagemang i den osäkerhet 
som projekteringen trots allt innebär med så många intressenter, aktörer och projektdeltagare som 
involveras. 
 
En annan aspekt som har framkommit under intervjuerna är att definiera roller och ansvar, då nya 
digitala arbetssätt skapat nya roller. Den framtida VDC professionen beskrivs som ”en viktig 
spindel i det globala informationsnätet” (Gustafsson et al., 2015) och Emmitts (2016) studie kom 
fram till att en mer allmän användning av BIM kan generera att rollen som projekteringsledare 
blir mer proaktiv och att mindre tid behöver läggas på att hantera och kontrollera information. Det 
tycks vara en oklar uppdelning om vem som ansvarar över vad i teorin och praktiken. Utveckling 
av roller och ansvar behöver ses över, enligt Gustafsson et al. (2015), vilket framförallt har sitt 
ursprung i om nya professioner kommer att vara en separata eller om de kommer att bli integrerad 
i någon av de mer traditionella professionerna. I examensarbetet har både BIM-samordnare och 
VDC professionen stötts på. Det beskrivs av några respondenter i denna studie att 
projekteringsgruppen troligen kommer utökas i och med expansionen av digitalisering samt de 
krav som numera ställs på byggnadsverk. Respondent 8 beskriver att projekteringsledares 
arbetsuppgifter inte ändrats särskilt mycket utan att denna istället ska vara ”vaken på nya 
professioner”. ”Då måste projekteringsledarens roll bli att ’hur hanterar jag den här personens 
kunskap?’, så egentligen handlar det bara om att hålla sig uppdaterad som projekteringsledare och 
vara vaken på ny talang eller vad man ska säga.” (Respondent 8).   
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras slutsatserna som besvarar examensarbetets frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med rekommendationer till fortsatta studier inom ämnet. 
 
F1. Vilka förmågor; egenskaper och erfarenheter, bör en projekteringsledare besitta? 
Utifrån studiens resultat kan sägas att det generellt finns sex stycken olika områden med 
förmågor, det vill säga egenskaper och erfarenheter, som en projekteringsledare bör besitta för att 
leda projekteringsgruppen. Dessa områden är följande: 

• Erfarenhet inom projektering eller produktion 
• Ledarskapsförmåga, social kompetens och engagemang 
• Beslutsförmåga 
• Generalist 
• Organiserad, tydlig och insatt 
• Lyhörd 
 

Examensarbetet visar att samarbete är en väldigt viktigt del för en lyckad projekteringsprocess. 
Projekteringsledare har till uppgift att leda projekteringsgruppen till slutmålet varpå uppföljning 
är väsentligt inom projekteringsledning. Vidare, påvisas att det efterfrågas forum där 
projekteringsgruppen kan projektera tillsammans. Därför bör projekteringsledare samla 
projekteringsgruppen i större utsträckning för en lyckad projekteringsprocess. 
 
F.2 Vilka utmaningar ställs projekteringsledare inför med BIM och VDC som nya 
digitala arbetssätt? 
Utifrån studiens resultat framkommer det att projekteringsledare ställs inför utmaningar att 
planera och styra projekteringsprocessen utifrån BIM och VDC. Det konstateras även utifrån 
studiens resultat att digitala arbetssätt förändrar roller och ansvarsfördelning i 
projekteringsprocessen. Det finns ett stort värde i att projekteringsledare kan hantera digitala 
arbetssätt i syfte att styra projekteringsgruppen mer effektivt varpå projekteringsledningen kan bli 
mer proaktiv. Projekteringsledare måste vara ”vakna på nya professioner” och att nya roller som 
till exempel BIM-samordnare och VDC-ingenjör också tar plats som egna roller i 
projekteringsgruppen. 
 
Examensarbetets resultat visar att projekteringsdeltagare till viss del känner oro för digitala 
arbetssätt, då man blint förlitar sig på resultaten och att fokus läggs på modellen, vilket gör att 
man riskerar frångå slutmålet som är det färdiga byggnadsverket. Projekteringsledare har därmed 
utmaningar att hålla kvar projekteringsgruppen mot slutmålet. 
 
Examensarbetet visar att projekteringsledare utmanas att leda det digitala arbetssättet VDC genom 
att hålla ICE-möten, där beslut inte i tillräcklig omfattning kan dokumenteras. Detta då 
projekteringen visat sig gå för snabbt för att dokumentationen av beslut ska hinnas med. 
Projekteringsledare behöver därför vara tydliga med strukturen och se till att avstämningar sker så 
att beslut kan dokumenteras. 
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6.1 Förslag till vidare studier 
Ämnet projekteringsledning spänner över ett brett spektrum och under arbetets gång har förslag 
på fortsatta studier inom ämnet identifierats. För att skapa ny teori utifrån denna studie som grund 
behöver både resultatet och slutsatserna generaliseras i högre grad. Exempelvis skulle en liknande 
kvantitativ studie kunna utföras men där empirin utgörs av en enkätundersökning. Vidare skulle 
även en liknande studie med både en enkätundersökning och intervjuer vara intressant. Andra 
relevanta forskningsområden som kan vara tänkvärda är att jämföra hur effektiviteten eller 
produktiviteten skiljer sig vid traditionell projektering och VDC. Alternativt jämföra 
samlokalisering av projekteringsgruppen och traditionell projektering.  
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Bilagor 
Bilaga A – Intervjuguide 
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Bilaga A - Intervjuguide 
Intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär. En del frågor har därav tillkommit under intervjuerna. 

Introduktion alt. Avslut 
• Vilken roll har du? 
• Vad innefattar din roll? 
• Hur ser du på din roll i ett projekt? 
• I ett projekt var/när börjar dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du varit i branschen? 
• Vilken utbildning har du? 

 
Intervjufrågor 

• Vad innefattar projektering för dig? 
• Vad innefattar projektledning? 
• Vad tycker du att en projekteringsledare har för roll? 
• Vad har projekteringsledare för ansvar och befogenheter? 
• Vilka specifika arbetsuppgifter har en projekteringsledare? 
• I projekteringsprocessen brukar projekteringsledare ses som en nyckelperson. Skulle du 

vilja förklara vilka egenskaper och erfarenheter som du tycker en projekteringsledare ska 
besitta? 

• Vad tycker du att rollen skapar för värde till projektet och projekteringsgruppen? 
• Hur tycker du att samarbetet i projekteringsprocessen fungerar mellan de olika 

disciplinerna, mellan ex. arkitekter, konstruktörer, installatörer? Hur tycker du att det 
funkar när de/ni sitter ihop och ni har projekteringsmöten? 

• Hur kan samarbete och samverkan ökas mellan de olika i projekteringsgruppen? 
• Hur bör projekteringsledaren leda för att projektörerna ska utföra ett så bra arbete som 

möjligt i linje med projektmålen? 
• Hur påverkar projekteringsledare din roll och arbetssätt? 
• Hur tycker du att projekteringsprocessen skulle kunna bli mer effektivt? (Eller behöver 

det bli mer effektivt?) 
• Hur tycker du att projekteringsmöten fungerar? 
• Hur kan man effektivisera projekteringsmöten? 
• Hur ser du på samlokalisering av projekteringsgruppen? 
• Hur går projekteringsledare till väga för att motivera andra personer som arbetar i 

projekteringen? 
• Beskriv ett projekt där du tycker att projekteringsledningen fungerat som bäst? Vilka 

framgångsfaktorer kan du koppla till bra projekteringsledning? 
• Beskriv ett projekt där du tycker att projekteringsledningen inte fungerat? Vilka negativa 

faktorer kan du koppla till att projekteringsledningen inte fungerar bra? 
• Hur ser du på utvecklingen av digitala verktyg inom projekteringen? 
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• Projekteringsledare har ett ansvar över att leda projekteringen, men bör den också leda de 
här verktygen inom projekteringen? 

• Hur ser du på skillnaden mellan BIM och VDC? Har du arbetat i projekt som utgår från 
BIM eller VDC? Utifrån dina erfarenheter hur är det att arbeta i projekt som använder 
BIM eller VDC? 

• Vad har BIM och VDC för framtid vad gäller rollförändringar, ansvar och struktur i 
projekteringen? 

• Hur arbetar ni med utvecklingen av VDC? 
• Hur ser du på den framtida utvecklingen av VDC i projekt? 
• Vad får projekteringsledare för roll när BIM används i projekteringsprocessen? 
• Vad får projekteringsledare för roll när VDC används i projekteringsprocessen? 
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