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Abstrakt 

Detta arbete presenterar resultatet av ett examensarbete framfört åt avdelningen PL 

Hus på Grontmij AB. Syftet med arbetet har varit att identifiera de roll- och 

ansvarsområden som ges till aktörer under ett projekt, detta för att kunna 

effektivisera arbetsflödet genom att öka förståelse för varandras uppgiftsområden. 

Studien har genomförts av författarna som är teknologer från programmet 

Byggteknik & Design på Kungliga Tekniska Högskolan och sträcker sig över 10 veckor 

under våren 2013. 

Författarna har använt sig av metoden deltagande observation som lämpar sig bäst 

när man arbetar på nära håll med sitt fokusområde. Syftet är även att jämföra hur 

den lärda kunskapen skiljer sig från den praktiska verkligheten. Som studenter är 

man nyfiken över hur väl kunskap kan översättas till faktiskt handling på ett 

multiprojektföretag. 

I tio veckor har författarna interagerat med ett dussin anställda som arbetar på två 

separata byggprojekt. Studien har framförts ur ett perspektiv som om författarna vore 

utomstående konsulter. Validering av synpunkter har getts från en av projektledarna. 

Med utgångspunkt i roll- och ansvarsområden har paralleller mellan litteratur och 

verklighet dragits. I ett försök att beskriva de definitiva roller anställda har på projekt 

har återkoppling gjorts till de uppgifter som förväntas av aktörer från textböcker på 

universitet. 

Arbetet behandlar de olika uppgifter, ansvar och roller medlemmar i en projektgrupp 

har och erbjuder även idéer kring hur arbetet kan effektiviseras med hänsyn till 

faktorer som förutsättningar, kommunikation, kundnytta, kostnad och möten. 

Synpunkter har presenterats i flytande text och råd har presenterats i punktform för 

att läsaren ska smidigt kunna återkoppla i framtiden. 

I arbetet har problemområden även identifierats som via rekommenderade åtgärder 

kan lösas och förhoppningsvis kunna öka kvalitén på arbetet som görs på Grontmij 

AB. 

 

Nyckelord: projektledning, ansvar, roll, effektivitet 

 

 



 

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 
 

Abstract 

This work presents the findings made from a degree project held at the unit PL Hus at 

Grontmij AB. The purpose of this work is to identify the different roles and 

responsibilities that are given to participants during projects, the reason being more 

efficient work flow through increased understanding for each other’s assignment 

areas. The study has been carried out by the authors that study the program Building 

Science & Design held at the Royal Institute of Technology and is spread over a 10 

week period during the spring of 2013. 

 

The authors have been using the method observation through participation that is 

well suited when working in close with the subject of focus. The purpose of this study 

is also to compare how taught knowledge differs from practical reality. As students, 

once cannot help but to wonder exactly how well knowledge can be translated into 

proper cause in a multiprojectcompany. 

 

The authors have been interacting with a dozen employees during a ten week period, 

where focus has been divided on two different projects. The study has been made 

from a perspective where the authors act as external consultants. Validations of any 

viewpoints have been given by one of the project leaders.  

 

With a starting-point in the different roles and responsibilities, the authors present 

correlations between literature and perceived reality. In an attempt to define the 

definitive roles employees have, back feed has been made to the type of assignments 

you would expect consultants perform as depicted in the textbooks one reads at 

university level. 

This thesis depicts the different assignments, roles and responsibilities members in a 

project group have and offers ideas as to how work flow can become even more 

efficient when considering the factors work conditions, communication, customer 

satisfaction, cost and meetings. View-points have been presented in a flowing format 

and advice is presented in lists so that the reader is given a smoother reading 

experience and the ability to recollect information in the future. 

This work has identified areas that cause problems and offered steps to prevent these 

in order to hopefully further increase the quality of work that is being done at 

Grontmij AB. 

 

Key-words: project management, responsibility, roles, efficiency 

 



 

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 
 

Förord 

Detta examensarbete har skrivits inom Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik 

vid Kungliga Tekniska Högskolan av Asoss Zaitali och Robar Mendely och innefattar 

det avslutande stadiet i ingenjörsprogrammet. Den omfattar 15 högskolepoäng och är 

skriven under handläggning av teknikkonsultföretaget Grontmij. 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Patrick Lepierre som är projektledare på 

Grontmij AB för att ha försett oss med material, information och ovärderlig 

erfarenhet, samt vår examinator från Kungliga Tekniska Högskolan som har gett oss 

all motivation och vägledning. Vi vill även tacka vår kontakt och ljusledare Sara 

Berglund för hennes charm och engagemang. 

Som avslutning vill vi även tacka samtliga anställda på Grontmij som har deltagit i 

intervjuer och gett respons på våra frågor. 

 

Stockholm, maj 2013 
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1. Inledning 
Detta examensarbete utreder arbetet vid generalkonsultuppdrag hos Grontmij AB, ett 

teknikkonsultföretag som frodas på teknikprojekt på den internationella scenen.  

Att hitta ett optimalt sätt att hantera, kontrollera och koordinera projekt är en stor 

utmaning i byggbranschen. Exempel på hur sådana utmaningar kan mötas är via 

upprepade anpassningar av arbetsmetoder, förtydliga arbetsroller på arbetsplatsen, 

förenkla projektrapporter så att alla oavsett teknisk specialitet får en inblick i 

projektets fortsättning. Alla dessa processer har att göra med kommunikation av 

någon form. Ordet kommunikation härstammar från latin communica'tio som 

betyder i vår del av världen: "ömsesidigt utbyte". Genom utbyte av information kan 

parter som saknar varandras tekniska kompetens delta och commu'nico: "göra 

gemensamt". Projektledning idag berör hela verksamheten oavsett om det är ett 

mindre privat företag eller större offentliga bolag.  

Att projektera innebär att skapa ett byggnadsverk som beaktar krav och önskemål 

enligt byggnadsprogrammet och beställaren (Nordstrand, 2008). Det är ofta ett 

komplext arbete och speciellt vid nybyggnation finns det olika sätt att utforma 

byggobjektet. Byggobjekten kan även variera i omfattning och storlek ochhänsyn 

måste tas till miljö- och kvalitetskrav. Säkerheten måste konstant bevakas, vilket 

innebär att en större grupp personer måste samarbeta, ofta under tidspress. 

Projektering är ett lagarbete mellan olika aktörer - projektörer - som har ett nära 

samarbete under hela processen. Det börjar oftast med övergripande och principiella 

frågor till allt mer detaljerade och exakta. Projektledaren, arkitekten, VVS-konsulten, 

elkonsulten, konstruktören och andra centrala aktörer måste hela tiden samarbeta 

med varandra för att undvika missförstånd i samband med projektering och driva 

arbetet i rätt riktning. 

Att ha goda förutsättningar och veta vad kunden vill ha är en fördel, man kan lättare 

förstå kraven och undvika missar. Att ha rätt bemanning som träder fram vid rätt 

tillfälle gör uppdraget lättare att genomföra, om alla vet sina roller och sitt ansvar ges 

mindre rum för krockar i tid och planering.  

Nyckelorden i detta arbete är roll, ansvar, tid och ekonomi. Med god förståelse för 

dessa faktorer är påbörjad projektering; god projektering.  
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Figur 1. När mängden spenderade pengar 

ökar, minskar förmågan att påverka 
projektet. (Gould & Joyce, 2009) 

 

1.1 Bakgrund 
Grontmij AB är ett internationellt teknikkonsultbolag som behärskar en myriad av 

discipliner såsom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur 

och miljö. Det finns idag fler än 11 000 anställda på Grontmij som bidrar till att hålla 

företaget bland ett av de största i Europa. I Sverige finner vi ungefär 800 aktiva 

konsulter som håller till i ett 20-tal orter (Grontmij.se, 2013).  

Från och med år 2008 har Grontmij satt upp som mål att tillämpa ett kvalitetsarbete 

för att öka nöjdheten hos sina kunder genom att internt förbättra hur de arbetar i 

strukturerade projekt. Förslaget är att via egenkontroller minska marginaler för 

framtida eventuella fel som kan visa sig vara kostsamma i natur. Grontmij ska 

leverera en kvalitativare produkt till kunden för att öka lönsamheten (Grontmij AB, 

Wendel,2008). 

Projektmetodiken som Grontmij använder sig av idag heter PMI (Project 

Management Institute) och har tagits fram av en amerikansk organisation som 

utdelar godkänt certifikat när en viss nivå inom PMI har nåtts. Litteratur för 

projektledaren som vill höja sin rang är PMBOK, vilket är PMI:s "Body of 

Knowledge". Krav för certifiering bygger på kunskaper från denna bok och samlad 

kunskap från arbetslivet. PMI är en vedertagen och väl applicerad modell i alla större 

verksamheter och är därför inte branschspecifik och kan därmed användas mer 

dynamiskt. 

I Grontmijs nuvarande projektmall kommer planering efter uppdrag där man redan 

hunnit offerera och avtala. Det har redan bestämts en budget av någon form innan 

planeringen vilket kan ge problematik längre in i projektet. Det är i början av ett 

projekt som det oftast spenderas massa kapital vilket enligt författarna Gould & Joyce 

(2009) inte är optimalt. Enligt författarna är det i början när pengar som har 

spenderat är i sin lägsta punkt som verksamheten kan tillämpa flest förändringar och 

byte av riktning. Detta finns illustrerat i Figur 1, som även visar att förmågan att 

påverka ett projekt minskar i takt med att mer kapital spenderas. Innehåller den 

initiala fasen i ett projekt fel och begränsningar, blir den senare kumulativa effekten 

dyr och tidskrävande.  
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1.2 Problemställning 
I de projekt som översetts på Grontmij AB, har ett antal problem upprepat sig i olika 

konstellationer. Anställda och arbetsgivare är enade om att det är brist på 

kommunikation, särskilt i anbudsskedet och i vad som egentligen skall utföras mot 

kunden. Ett problem är att hitta rätt person med rätt teknikkompetens som ska träda 

fram vid rätt tid. Brister i framställda handlingar och okunskap skapar tomrum som i 

kombination med ovanstående problem leder till ett multum av krockar och 

förseningar. Även omsättningen och hanteringen av kunskap är ett problem. 

Personer som bär på "know-how" måste vilja agera mentor vid generationsväxlingen. 

Senior-junior relationer borde uppmuntras, detta är dock svårt eftersom dessa 

individer gör sitt levebröd på sin kunskap. De saknar ett incitament till att bidra med 

sin kunskap (Grontmij AB, Wendel, 2008). 

Även om problemområden identifieras och kunskap skapas där det saknas ligger det 

största problemet i hur vissa konsulter egentligen resonerar vid arbete. Det är en 

fundamental oföretagsamhet som grundar sig i att konsulter egentligen inte får 

"morötter", de säljer timmar och expertis. Ett mindre bra utfört arbete innebär fler 

påkostade timmar för kund men mer kapital för konsult. Kortsiktigt tjänar konsulten 

en slant, långsiktigt ger det upphov till färre framtida projekt eftersom sämre resultat 

levererars. Detta skapar en paradox då ett välutfört arbete kräver färre timmar, vilket 

genererar mindre intäkter för Grontmij AB (Grontmij AB, Wendel, 2008). 

Dessa problem ställer en långsiktig utmaning, en mindre okänd sådan är egentligen 

uppfattning och förståelse av roll och ansvar. Vad är egentligen konsultens roll och 

hur påfrestar denne gruppen och budget när konsulten misslyckas med att vara 

vaksam och operationell inom sitt eget område. 

1.3 Vad är en konsult 
Konsulter är experter som utför olika typer av uppdrag mot någon form av 

ekonomisk ersättning. En vanlig uppgift kan vara att utreda byggobjekt, fastställa ett 

program eller skapa projekteringsgrupper som har ansvar för uppförandet av objekt. 

Byggkonsulter har oftast sin specialitet inom planering, kalkyler, kontroll och 

besiktningar (Nordstrand, 2008) Merparten av de olika typerna av konsulter och 

deras arbetsuppgifter kommer att beskrivas i nästa kapitel. 

1.4 Vad är generalkonsultering 
Arbetsmarknaden är ständigt skiftande och detta gör att både kunder och företag 

konstant söker pålitliga affärspartners. Partners som kan leverera resurser samt 

generera intäkter genom kostnadseffektiviseringar. Det som vanligtvis sker är att 

kunden väljer ut t.ex. arkitekten från ett visst företag, konstruktören från en annan 

beroende på vilken specifik kompetens som efterfrågas. 
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Generalkonsultuppdrag är då en konsultfirma ser till att ta hand om de mesta 

teknikfacken, om inte alla. Arkitektur, konstruktion, VVS, fukt, el och allt vad det 

innebär. Detta blir mer förmånligt för företaget som dels levererar mer arbetskraft 

men även får mer ansvar över projektets utformning. Sedan sitter oftast samtliga 

intressenter under en och samma tak vilket gör samordningen och kommunikationen 

smidigare (Grontmij AB, 2013). 

1.5 Målformulering 
Syftet med detta examensarbete är att skapa en modell för generalkonsultuppdrag 

genom att analysera ett par tidigare/aktuella projekt som gått igenom Grontmij. 

Modellen ska definiera roller, metoder och processer i generalkonsultuppdrag genom 

att undersöka flera vedertagna modeller som Grontmij haft på skrivbordet.  

Målet med studien är förbättrad projektledning på enheten Projektledning Hus på 

Grontmij AB, Stockholm. 

1.6 Avgränsningar 
Studien är ett examensarbete på KTH inom byggteknik och ekonomi/design á 15 

högskolepoäng, vilket omfattar 400 studietimmar. Det utförs under våren 2013 i 

Grontmijs hallar. Arbetet är avgränsat till två separata byggprojekt i Stockholm som 

är utförda av Grontmij AB. Aktörer som ingår är projektörer och projektledningen i 

Projektledning Hus på Grontmij AB. 

Möjligheter eller fördelar som kan appliceras utanför avgränsningen finns ingen 

fokus på. Studien är begränsad till förhållandena hos Grontmij AB och ämnar fungera 

som förslag för förbättrat arbete i ledningen hos PL Hus, och är därför inte generella 

till typ. 

1.7 Lösningsmetoder 
Metoden för detta examensarbete är kvalitativ till natur. Den kommer att grunda sig i 

strukturerade intervjuer för att undersöka hur processen drivs och hur den skulle 

önskas att drivas. Denna metod är mer önskvärd än den kvantitativa när 

organisationer, grupper och/eller individider studeras eftersom den ger en djupare 

förståelse för problemet (Ghauri & Gronhaug, 2010). Förståelsen som utvinns ur 

intervjuer ska i sin tur sättas på print i detta arbete och rationaliseras genom att 

plocka fakta ur litteraturstudier.  
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1.7.1 Litteratur 
För att bättre få en greppbar förståelse kring den problematik som finns på Grontmij 

AB anordnades en mindre föreläsning med en av företagets konsulter där man 

diskuterar en redan central bok i författarnas arbete. Boken heter Byggprocessen och 

är skriven av Uno Nordstrand.   

Företaget gav även författarna fyra tidigare examensarbeten som de ansåg skulle 

kunna vara till hjäp för att belysa problemområden och bidra som hjälp. De 

examensarbeten som kollats över presenteras nu i ingen särskild ordning: 

Kommunikation mellan aktörer - ett arbete som diskuterar hur viktigt 

kommunikation är inom byggbranschen och hur förbättrad kommunikation kan 

sänka kostnader, korta ner byggtider och erbjuda högre kvalitet i det egna arbetet.  

Lean i arbetsprocessen för projektledning - ett arbete som utreder problemområden 

inom Grontmij AB och erbjuder systemlösningar som tillhör Lean management 

metodiken för att optimera arbetssättet hos Grontmij AB. 

Agile project management in the construction industry- Detta arbete fokuserar på 

projekteringsfasen i ett byggprojekt och presenterar Agila projektledningsmetoder 

som ett sätt att öka kundens engagemang, minska osäkerhet och förbättra 

riskhantering. Detta arbete skrevs även den på Grontmij AB. 

Projektmetodik till stöd för projektstyrning - ett arbete som kopplar traditionell 

projektstyrning mot PMI (Project Management Institute) en amerikansk 

projektmetodik som erbjuder certifikat till projektledare. 

Samtliga examensarbeten och deras författare finns redovisade i arbetets referenser. 

1.8 Periodisering av informationsflöde 
För att få en enhetlig överblick av arbetet, delades den in i tre delperioder. Den första 

är en klassisk informationssamling där de främsta flöden av fakta utdras ur böcker, 

artiklar, rapporter och internet. Denna period redovisas först i arbetet och ämnar 

skapa en grund för läsaren. 

Den andra perioden behandlar data som samlats genom intervjuer och 

undersökningar, detta för att få en överskådlig och greppbar formulering som 

upplyser arbetssätten hos Grontmij. Denna period redovisas ungefär halvvägs in i 

arbetet och ger läsaren förståelse för oro och krav.  

Den tredje perioden knyter arbetet samman och jämför datainsamlingen mot 

litteraturen. Den redovisas i arbetets slut och presenterar författarnas alternativa 

förslag och analyser. Slutet ger läsaren idéer för förbättring och rum för 

kunskapsåterföring. 
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1.9 Ansats och observationsmetod 

Undersökningen kommer att ageras ur ett perspektiv som om författarna vore 

utomstående konsulter. Den är explorativ till natur då den försöker knyta observerad 

verklighet till teorin. Då den har frågeställningar som utgångspunkt lämpar sig valet 

av en kvalitativ undersökning bättre. Merparten av arbetet är alltså kvalitativ, dock 

kommer det refereras till tidigare arbeten som förhållit sig till mer kvantitativa 

undersökningsmetoder, detta gäller ett par examensarbete som överblickats som 

använt sig av enkätundersökning. 

Metodansatsen i detta arbete är deduktiv då den utgår ifrån teori som redan finns och 

hur den är beprövad i empirin. Studien utgår alltså från det generella och dess 

applikation på det specifika. (Collis & Hussey, 2009) I detta fall är litteraturen det 

generella och Grontmijs upplevda projektledning det specifika. 

Observationsmetod är deltagande, författarna ingår alltså i en process där inom en 

längre period interagerar med en organisation för att få en bredare inblick i 

organisationen i dess naturliga miljö och rutin (Lofland & Lofland, 1984). Detta 

erbjuder arbetet en mer ärlig skildring av det vardagliga arbetet som pågår på 

Grontmij AB. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar relevant teori för att ge läsaren en tydlig förståelse för de 

mekanismer som styr en projektgrupp och hur dessa fungerar i verkligheten. 

 

2.1 Projektledning 
Varje företag har sin egen projektmetodik som antingen tagits fram ur erfarenhet och 

tid eller valts ur de beprövade modeller som finns tillgängliga. Det gemensamma för 

alla modeller är att de tar hänsyn till två definitiva integraler för lyckad matematisk 

hopkok: budget och tid. Alla större företag har nästan uteslutet någon standard de 

följer vid projektledning, de skiljer sig oftast beroende på vilken typ av verksamhet 

eller skala de bedrivs inom.  

 

Vilka områden som sen är betydelsefulla för varje organisation är även den 

annorlunda och bransch-specifikt menar Kjell Rodenstedt en egenföretagare och 

konsult som föreläser inom styrning. Målet är att nå en nivå inom de valda områdena 

som gör att företaget kan prestera på samma plan som de ledande företagen inom sin 

specifika bransch. Detta innebär att det finns något att förhålla sig till vad gäller egna 

mål och strategier tycker Rodenstedt. För att motverka att projekten inte överstiger 

den tänkta budgeten eller tidsplanen krävs dels fokus på urval, prioritering och start 

inom organisationen och dels projektmetoden som används för varje enskilt projekt 

(Rodenstedt. Hur göra rätt projekt på rätt sätt gång efter gång, www.exicom.se, 2012-

06-15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att driva projekt finns nästan inom alla branscher för att lösa olika uppgifter. 

Definitionen av ett projekt är enligt Leda byggprojekt (2009) något där: 

1. Arbetsuppgiften är avgränsad. 

2. Arbetsuppgiften hålls inom en tidsperiod och använder sig av resurser. 

3. Arbetet är styrt mot ett mål. 

 

 

 

 

"Projektarbete innebär att agera utifrån överenskomna 

roller som i grunden handlar om förståelsen för att det är 

människor i olika sammanhang som för ett projekt från 

start till mål. Det är rollerna tillsammans med en 

projektmodell som ger ett grundsystem att agera utifrån 

och därmed ger den tryggheten som behövs" -  (Blomé. 

Framgångsrika projekt, www.exicom.se, 2007-12-17 
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Fortsättningsvis förklaras det i Leda byggprojekt (2010) att projektledningen 

ansvarar för total genomförande av projekt och är det organ inom vilken det ska 

administreras, organiseras och ledas. Inom detta organ är det projektledaren som 

driver projektet antingen som konsult eller från beställarens egen organisation. I 

senare skede anlitas oftast konsulter för att biträda med egen expertis inom det 

specifika teknikområdet. 

 

Beroende på storleken på projekt kan samma person ha flera ledningsfunktioner. I 

mindre projekt är detta vanligare, medan i större projekt finns det personer inom 

respektive teknikfack som styr samordning och genomförande i det egna 

teknikområdet.  

 

När det gäller vilka parametrar som styr lyckad projektledning har Svensk Teknik och 

Design (STD, 2009) en arbetsgivarorganisation med ca 735 medlemsföretag tagit 

fram egenskaper för ett bra ledarskap i allmänhet. Svensk Teknik och Design är 

arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagens samordnare och jobbar för att 

stärka medlemföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.  

 

För projektledning föreslår STD att gruppen tar hänsyn till dessa parametrar: 

 Ledarskap - samarbetet utförs entusiastiskt och framförs så att 

medlemmarnas samlade fokus leder till att projektet når uppsatta mål. 

 Målstyrning - mål ska sättas upp och förstås av samtliga inblandade och ska 

följas upp och utvecklas för att styra projektet i rätt riktning. 

 Delaktighet - alla deltagare får den information de behöver och att de 

motiveras till att fullfölja arbetet av ledningen. 

 Engagemang - ledningen kan skapa goda relationer där deltagarna kan 

känna uppskattning och respekt och där man erbjuds utrymme till att lyssna, 

få information, lösa problem och hantera konflikter. 

 Delegering - arbetsuppgifter fördelas på riktigt sätt bland deltagare som har 

befogenheter att utföra sina tilldelade uppgifter. 

 

För att undvika dryga kostnader och försenad tidsplan skall det inte råda någon 

tvekan om ansvar och befogenhet. Det är viktigt att projektledningen, 

projekteringsledningen och teknikområdena hålls isär då respektive grupper har 

olika funktioner och fattar därför annorlunda beslut påpekas det i Leda byggprojekt 

(Leda byggprojekt, 2009). Detta synsätt går att se i Figur 2 som visar en principiell 

modell för hur en potentiell organisation kan struktureras med hänsyn till varandras 

omfattning. 
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Figur 2 - Principell modell av projektorganisation (Leda Byggprojekt, 2009, s.7) 

 

Projektstyrning enligt Tieto Enator är till för att ge stöd och struktur, det bearbetars 

fram gemensamma begrepp och beskrivningar över arbetet och framställer mallar 

och checklistor. Tieto har mycket att säga om just projektstyrning, de ger ut en kurs 

som heter "Praktisk Projektstyrning" och anser att det ger ett komplett stöd för 

projektarbeten.  De summerar sitt revolutionerande synsätt till MÅNS: Människosyn, 

Åtagandekultur, Nytta och Samförstånd. Detta är deras värdegrund menar Tieto 

(Tieto Enator, www.tieto.se). 

 

De flesta projektstyrningsmodeller delar upp projektorganisationen till tre 

intressenivåer: ledningsnivå, projektledning och projektmedarbetare. Modellerna 

som olika organisationer sedan använder sig utav skiljer sig. Vissa företag kanske kör 

PPS, PMI eller Lean management. I Grontmij AB försöker de för tillfället 

implementera PMI-koncept. Dessa modeller agerar styrsätt för projektet med 

specifika tillvägagångssätt som är tänkta att förbättra och effektivisera det egna 

arbetet.  PMI är tänkt att följas dynamiskt och enligt projektledaren på projekt 

Safiren blir verkligheten oftast en kompromiss mellan PMI-konceptet och egen 

erfarenhet.  

Fördelarna med en gemensam modell som t.ex. PMI är att det skapas ett flöde av 

termer och begrepp som är enhetligt förstått bland alla projektarbetare, detta 
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underlättar kommunikationen. Det ger upphov till riktlinjer som inte alltid behöver 

vara styrande men som med sunt förnuft kan vägleda i rätt riktning. Största nyttan i 

en gemensam modell är det faktum att det skapas en förståelse för projektet, ett 

samvete där värderingar och normer ger utrymme för kreativitet och effektivitet. I 

tabell 1 förklarar Rodenstedt att styrning av projekt har tre olika aspekter som kan 

definieras. 

 

Projektstyrning kan ses ur tre aspekter: 

1. Som ett verktyg för att hantera den totala projektportföljen i en 

organisation. I detta fall det egna projektkontoret på Grontmij AB. 

2. Från beställaren, som vill ha kontroll över att projektet når sina mål, 

oftast uttryckta i omfattning, tid, kostnad och kvalitet.  

3. Från projektledaren, som dels försöker nå målen ovan och dels ska 

göra detta så effektivt som möjligt med god intern kontroll.  

Tabell 1. (Rodenstedt. Projektstyrning, www.krkab.se, 2012-04-22). 

 

Det särskiljers oftast på projektstyrning. Den är annorlunda för beställaren och 

projektledaren och medför därför olika typer av roll och ansvar. För beställaren 

innebär projektstyrning att han har ansvaret att initiera projektet och definiera den 

unika produkt eller tjänst som önskar utvecklas. Man måste även se till att upprätta 

en affärskalkyl och hålla den uppdaterad samt utreda att det finns tillräckliga 

förutsättningar för att projektet ska klara sina mål. Målet är givetvis att investeringen 

genererar positivt resultat vilket innebär att intäkter ska motsvara eller helt vara 

större än kostnaderna som projektet bringat skriver Rodenstedt.  

Projektstyrning för projektledaren är att se till att alla mål möts inom alla krav som 

ställts från beställaren. Detta ska ske effektivt. Projektledaren måste därför leda för 

att styrningen ska fungera och kontrollera alla externa och interna förändringskrav 

som dyker upp, detta innebär att projektledaren konstant måste göra analys av risker, 

värderingar och åtgärder för att förbättra riskhantering. Projektledaren skall även 

göra uppföljning av tidplan, budget samt prognoser under hela projektets gång, 

kunna uttrycka hur mycket som återstår och när når man slutmarkören enligt 

Rodenstedt. 
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2.2 Projektledning på Grontmij AB 
Projektprocessen är lika komplicerat som ett spindelnät, att kunna få ner det på 

papper är inte alltid lätt. Därför satte Grontmijs utvecklingsgrupp ner och bestämde 

sig för att fokusera på ett fåtal kunskapsområden för att processen ska kunna förstås 

så enkelt och effektivt som möjligt. De nyckelområden ska kunna ge allt som behövs 

för att beskriva vad som behövs veta och hur man går tillväga, med detta ska det vara 

möjlig att fullfölja projektet. 

 

Gruppen valde ut dessa områden: mål, omfattning, tidplan, budget och organisation. 

Grontmijs kunskapsområden omfattar alla dessa, och det gör PMI:s med. 

Utvecklingsgruppen ansåg att de områden som inte har satts på fokus kommer 

automatiskt att uppnås om dessa utvalda områden är följda. 

 

De processerna hänger ihop och bygger på varandra, och kan användas i alla projekt. 

Illustrationen nedan beskriver detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Projektprocessen, bilden visar hur kunskapen följer med till slutet av projektet (Ekelund, C., 

Utvecklingsgruppen, Grontmij).  

 

Triangeln på högra kanten i figur 2 visar de tre områden som kunden oftast 

prioriterar: Omfattning, Tidplan och Budget. Uppdragsledaren ska hela tiden veta 

vilket av de områdena är viktigast för tillfället. 

 

Projektstöd inom dess nyckelområden sker på två sätt. En av åtgärderna är något 

som utvecklingsgruppen smyg implementerat. Det sker genom att någon/några från 

utvecklingsgruppen deltar i vissa faser och ger stöd och hjälp i något av de 

nyckelområdena. Detta gör att de som får hjälp av den från utvecklingsgruppen skall 
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kunna föra vidare det kunskap som de har fått till en annan, och de vidare till en till 

osv. Sedan finns det konkreta verktyg eller metoder såsom en WBS-analys. 

 

Under hösten 2008 har projektstöd i form av en s.k. WBS-analys (Work Breakdown 

Structure) satts i bruk. Detta används inom omfattning. WBS-analys inom 

omfattning gör att alla intressenter får en klar bild av hela projektet i ett tidigt skede. 

Det som görs är att alla intressenter samt teknikansvariga deltar i ett möte. Under 

detta möte ser samtliga till att anteckna allt de kan komma på som kommer att 

utföras under projektet på post-it lappar. Dessa lappar sätts upp på väggen i rätt 

ordning. Meningen med detta är att ge en överblick på projektet (en WBS). Alla 

måste godkänna det som klistrats upp. Poängen bakom det hela är att få en aning om 

projektets helhet, även delar som inte ligger inom sitt ansvarsområde, för att stärka 

sammanhållningen samt underlätta framtida samarbeten. 
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2.3 Motiv för organisatorisk förändring 
På Grontmij AB är det viktigt att förberedda på bästa möjliga sätt innan ett projekt 

åtas. Att förbereda innebär att ta reda på förutsättningarna som tillåter en att vinna 

över kunder och utföra uppdraget framgångsrikt. Det finns som filosofi i företaget att 

alltid fråga kunden direkt, om det innebär att ringa, mejla eller träffas i person så är 

det aldrig fel att fråga. Carlsson och Josephson (2001) förklarar att kommunikation 

tillåter organisationer att utbyta information och idéer, skapa förståelse, tro, 

symboler och värden. Kontakt med kunden initierar en social process där 

förutsättningar och krav kan bemötas utan spillo av idéer och information. Nyttan i 

detta är en social plattform där kund och konsult kan interagera personellt och 

parallellt.  

 

Att utföra konsultuppdrag är Grontmijs kärnverksamhet. De utför flera tusen 

uppdrag årligen och för att nå goda uppdragsresultat som motsvarar kundens krav 

har de specifika projektgrupper som får träda fram beroende på om det är privat affär 

genom dialog med kund eller allmän affär där kommuner kanske eftersöker en 

speciell kompetens hos företaget (Grontmij AB, 2013).  

 

Utför ett företag flera tusen uppdrag årligen, så är det säkert att dra slutsatsen att 

företaget nu odlat fram en renodlad arbetsmodell som vinnande formel. När något 

fungerar, är motiv för förändring väldigt ansträngande. Det finns fem olika modeller 

för hur förändring sker inom organisationer (Jacobsen, 2011). Förändring kan vara 

planerad, det kan vara en fråga om ändring i livscykler, förändring kan vara 

utveckling, förändring kan vara dialektalt och maktbyte, slutligen kan förändring 

visa sig vara slumpmässig.  

 

Enligt Jacobsen finns det olika motiv bakom varje förändring. De styrs av en rad 

mekanismer som är evigt varierande i form. Dessa flyter med marknaden, utvecklas 

med teknologin, tävlar med konkurrensen, byter i äganderätten, speglas i media, 

förändras demografiskt och påverkar kulturellt (Jacobsen, 2011). Alla dessa faktorer 

kan kräva förändring, men vikten och beslutet av varje motivation är olika viktiga 

beroende på gruppen och organisationen.  När man väntar sig förändring är det 

viktigt att identifiera vad som kommer ändras, omfattar den strukturen i en grupp är 

det oftast mycket enklare. Gruppkonstellationer är enklare att ändra och påverka än 

dess kultur (Örtenblad, 2008). Detta är anledningen till varför företag oftast ändrar 

strukturen i sin organisation först, innan de går över till andra delar såsom policy, 

kultur och tradition.  
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2.4 Forma grupper 
I en ideal verksamhet kan man anta att en optimal projektgrupp är en som agerar 

självständigt och där varje medlem besitter en viktig komponent för framgångsrik 

projektering. En sådan grupp sätts inte ihop efter förmåga att samarbeta utan enbart 

efter yrke och färdighet menar Örtenblad (2008).  

 

Detta är fortfarande det vanligaste sättet att forma grupper på, och tyvärr kan detta 

ge upphov till en rad komplikationer.  Skulle en i gruppen råka begå ett fel så kan 

gruppen välja att lägga all fel på denne, eller så kan tre andra scenarion ta form enligt 

Örtenblad.  

 

1. Gruppen kan fortsätta utan att välja syndabock,  

2. gruppen kan lösa problemet men nonchalera syndabocken,  

3. eller slutligen så kan gruppen fortgå utan problem eftersom de kan fortsätta 

lägga all fel på syndabocken.  

 

För att en sådan struktur skall fungera krävs det att tydliga mål och resultat har 

definierats så att varje medlem i gruppen kan jobba i rätt riktning även fast det finns 

en avsaknad av samarbete. I en perfekt värld genererar gruppen synergistiskt goda 

resultat, i verkligheten är inte så fallet därför är det viktigt att understryka vikten av 

andra anledningar som är minst lika viktiga som t.ex. kommunikation, samarbete och 

harmoni. (Örtenblad, 2008) 

 

En titt på gruppens atmosfär och dynamik kan avslöja en del om dess framgång. 

Örtenblad menar att man oftast endast förknippar harmoni med atmosfär, men att 

förmågan att hantera konflikter inte bör bortses. Författaren menar att en grupp som 

sköter konflikter tillåter en högre grad av kreativitet eftersom alla då är berättigad sin 

egen tolkning, fortsatt diskussion och samarbete i en sådan grupp skulle förbättra 

atmosfären och minimera risken för framtida fel. Atmosfären säger alltså en hel del 

om gruppen, tyvärr är det svårt att förändra den i en grupp tycker Örtenblad. 

 

I följande kapitel kan vi se ett urval av projekt som det gått bra och mindre bra för. 

Dessa illustrerar ett vanligt fenomen, inte bara på Grontmij AB utan inom 

yrkesvärlden i helhet. Avhopp, dålig kommunikation, brister i samordning och fel 

beslut förekommer i många företag, vilket nödvändigtvis inte innebär att företaget 

gör fel utan det är hur företaget väljer att fortsätta hantera dessa problem som skapar 

den framgång den förtjänar. 
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2.5 Exempelfall   
Följande är ett utdrag ur ett arbete som tidigare skrivits för Grontmij AB där 

författaren intervjuat en anställd. Exemplet redogör konsekvenserna av ett projekt 

som tog plats i Grontmij AB.  

 

En som var ansvarig för affärsenheten en tid sedan på Grontmij AB hade i uppgift att 

samla ihop en projektgrupp. Han diskuterade med sina gruppledare kring vad för 

resurser som skulle behövas för sitt projekt samt vilka som fanns tillgängliga. När 

förberedelserna vart klara gavs en offert till kunden samt lista på vilka gruppen 

bestod utav.  

 

Denna procedur är relativt vanlig på Grontmij AB, det som följde är dock ovanligt. 

Den som tidigare var ansvarig för affärsenheten och som agerade projektledare blev 

befordrad till divisionschef vilket innebar att han fick helt nytt ansvar och funktion.  

Biträdande projektledare som saknade erfarenhet för ett projekt i sådan stor skala 

fick träda fram som projektledare men en mentor  fick så småningom anställas till 

den nya projektledaren som han i sin tur fick nästan agera projektledare på heltid. En 

våg av ansvar dyker upp och ner i hierarkin. Biträdande projektledare som agerade ny 

projektledare återinfördes till sin forna position och fick sköta design biten. I 

slutändan styrdes inte projektet av de personer som först anlitades och inte heller 

gick projektet som det hade tänkts eftersom en rad parametrar nu skiftat åt flera håll.  

 

De som deltog i intervjun ansåg inte att problemet inte var lösbart men att den ställde 

till med en hel del extra arbete som de kunde ha undvikit. De individer som skrivit på 

anbudet var nu inte tillgängliga när kontraktet skulle signeras och eftersom offerten 

gjordes innan den nya projektledaren satts i tjänst hade denne nu minimal påverkan i 

att kunna ändra regelrätt. Han fick helt enkelt fortsätta med projektet med de 

förutsättningar som fanns och samla ihop en grupp nya discipliner. Det var tydlig att 

de olika rollernas ansvar i projektet hade tonats ner något avsevärt i anbuden för att 

kunna ge kunden en offert de absolut ville ha. 

 

Efter projektet fann man även att inga av de anställda som initialt skrivit på anbudet 

hos Grontmij AB är kvar som anställda. Detta av okända orsaker förklarar 

projektledaren.  

 

Det vill noteras att detta exempel inte alls är representativt för Grontmij AB som 

företag utan författarna vill belysa ett exempel som senare ska ge rum för två 

pågående projekt som skulle kunna klassas som "problemprojekt" där Grontmij ABs 

hjälp eftersökts.  
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2.6 Fallstudie 1 - Projekt Safiren 
Följande är information ur projektets uppdragsbeskrivning och workshop. 

Innehållet är klassificerat arbetsmaterial och avses endast att användas för detta 

ändamål och ämnar beskriva Grontmij ABs arbetsprocess och företagets egna 

synpunkter.  

 

2.6.1 Omfattning 
Safiren är ett varmbadhus som genomgår ombyggnad i Trosa kommun. Badhuset är 

beläget i Vagnhärad och förväntas genomgå total renovering efter att man genomfört 

en grundlig utredning vad gäller byggnadens byggnadstekniska förmåga och 

funktionalitet.  Denna utredning har även legat till grund för investeringsbeslut.  

 

Badhuset invigdes den 20 november 1989 och byggdes som en totalentreprenad. 

Safiren ligger på fastighet Fagerhult i Vagnhärad och har ca 60 000 besökare per år. 

Med tanke på allt intresse som genererats den senaste tiden beräknar man 

förhoppningsvis nå 70 000 besökare per år. I badhuset finns en 25 metersbassäng, 

ett gym, en varmvattenbassäng och en undervisningsbassäng. Tidigare har man haft 

öppet 270 dagar om året, idag ca 350 dagar per år vilket innebär att pressen är större 

på anläggningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett badhus som är äldre än 20 år och fått utstå tuff miljö i samband med hög 

lufttemperatur har gått igenom en del vad gäller fukt och slitage. Som tidigare 

nämnts har Trosa kommun gett Grontmij i uppdrag att bedöma status på badhuset. 

Resultatet blev att man ansåg att badhuset krävde ombyggnad och renovering kunde 

påbörjas den 31 maj 2011 då den dåvarande driftentreprenaden gått ut. Spola framåt 

2 år senare så är man fortfarande i gång med ombyggnad på grund av en hel del 

planeringsmissar, avhopp och även en överklagan från kommunen. 

 

Uppdraget omfattar komplett projektering av badhuset, inklusive 

förfrågningshandling, bygghandling, projekteringsstöd samt relationshandling.  

Projektet genomförs av Grontmij AB. Projektorganisationen innefattar 

projektledning, byggledning, teknikansvariga inom installation, fukt, vattenrening, 

arkitektur, VVS, konstruktion samt KA. Projektet är anpassad som 

generalentreprenad.  
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2.6.2 Genomförande 

Genom att välja utförandeentreprenad som entreprenadform känner man att 

kommunen kan påverka i större skala i detaljprojektering jämfört med andra former.  

Därefter fortföljer man med en systemhandling där tekniska beskrivningar för varje 

teknikområde tas fram.  

 

För badhuset innebär det att reparera kraftiga fuktskador invändigt i badhuset som 

resultatet av kondens och otätheter, omkonstruera delar av Safiren där man stött på 

läckor och svagheter i bassängen och pelare, ersätta filter för bättre vattenrening då 

man anser att den nuvarande är allt för ohälsosam mot de badandes hälsa. 

 

Man anser även att ventilationsaggregatet som försörjer badhuset med till- och 

frånluft bör ersättas snarast eftersom de förvärrar fuktproblemen då avfuktning inte 

fungerar och man inte kan styra flödena. Essentiellt all VVS-arbete bör fungera för att 

motverka all korrosion och fukt. Befintlig el-servis kommer bytas ut för framtida 

ombyggnad, ett som hjälper spara kostnader för energi och för att få en bättre 

inomhusmiljö.  

 

Styranläggningen för luftbehandlingen och övriga styrinstallationer har nått pension 

och kommer också bytas ut. Grontmij AB har i kort och gott planerat att bygga ett 

badhus som har låga energikostnader, miljövänligare och större för att möta den 

stora förfrågan från framtida kunder. Man har en översyn på fler parkeringsplatser, 

hantering av avfall och bemötande av kundleveranser för den snara framtiden. 

 

Byggtiden för ett sådant badhus är estimerat till ca 12-14 månader där den sista 

månaden är till för att testa anläggningen och se till allt fungerar som det ska.  

 

För att lyckas med detta har man lagt upp en plan i uppdragsbeskrivningen. 

Ledningen planerar möten med sidoentreprenörer, samordnar projekterings- och 

projektgrupper. Man hanterar även uppföljning och avstämning av ekonomin. 

Organisationen förbereder och hanterar inkommande frågor om teknik, närvarar vid 

bygg och ekonomimöten. Ett praktexempel av generalkonsultuppdrag. 

 

En slutkostnadsprognos uppdateras varje månad, man har byggledningen på 

arbetsplatsen för att kontrollera och följa upp med drift och tidsplan. Man har möten 

två gånger i månaden där man diskuterar bygg och ekonomi samt protokollför. 

Granskar inkommande ÄTA-uppdrag (Ändring, Tillägg, Avgående arbeten), 

uppföljning, avstämning och kontroll av kvalitetsdokument och kontrollplan.  

 

I övrigt överser man att en god arbetsmiljö erhålls genom kontrollplan, inventering 

av farligt avfall och bevakning av bestämmelser och villkor samt ser till att dessa 
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efterföljs. Vid eventuella avvikelser även informera byggherre och vid behov 

byggnadsnämnden. 

 

I dagsläget har projektet fått erfara en väldig massa reformer och förändringar, både i 

den egna organisationen i Trosa kommun men även på Grontmij AB. Projektets stora 

problem har varit avhopp, förseningar i tidsplan och att man fått arbeta med fel 

förutsättningar samt en överklagan från Trosa kommun. För att få en ordentlig 

överblick över arbetet lät Grontmij AB hålla en workshop där närvarande både var 

delaktiga i projektet men även utomstående chefer som lyssnar på 

erfarenhetsåterföringen.  

 

Slutsatsen i den avslutande diskussionen som tog plats efter mötet var att det 

behövdes: "... en enkel modell för hur Grontmij arbetar i generalkonsultuppdrag, som 

vi kan visa kund och använda oss av internt för att göra saker på bästa sätt." - 

(Protokoll från mötet på Grontmij AB, 2013). 

 

Poängen var att kunna utveckla en modell genom att beakta lärdomar från två 

generalkonsultuppdrag, projekt Safiren och projekt Spolhallen. Dessa lärdomar 

kommer åskådliggöras i fortsättningen av detta arbete, ambitionen är att kunna 

utveckla denna modell i enlighet med företagets önskan. 
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2.7 Lärdomar av projekt Safiren 
Samtliga erfarenheter kommer från en workshop som tagit plats i Grontmij AB, där 

fokus ligger på goda och dåliga erfarenheter från badhus Safiren. Författarnas 

egna kommentarer har knutits in med arbetarnas reflektioner för att erbjuda en 

analys över situationen.  

 

2.7.1 Förutsättningar 
För projekt Safiren försökte man ha som prioritet att uppfylla alla förutsättningar. 

Man hade möten med Trosa kommun innan anbudsstadiet vilket gav en god 

helhetssyn och man hade även definierat mål tillsammans. Inom Grontmij ABs 

arbetsmodell bör man fråga sig vad som är viktigast för kunden och uppdraget vad 

gäller tid, pengar och kvalitet. Oftast blir det en kompromiss mellan dessa tre till 

förmån av endast ett av dem.  

 

Ett till plus var att man tidigt tagit rätta beslut med startmöten där anställda kan 

visualisera byggprocessen och gjort ett förarbete där en programhandling utvecklats. 

Detta hjälper skapa en enhetlig syn över arbetet som skall komma. En bra relation 

med kund och grupp etableras också eftersom man tidigt förstår vilka typer av 

människor man kommer snart spendera en längre period med. Projektledaren 

Patrick tyckte även att man var duktiga med att förutspå rätt inledning av olika 

entreprenader som skulle dyka upp i rätt skeden. Flödet av arbete var tidigt rätt 

uppdelat. 

 

En invändning var dock att man kände att man ibland behövde bromsa upp. Att man 

kan stanna upp för att kontrollera att alla följer i samma spår och fart. Har man en 

nyckelperson i projektet något efter ska det finnas tid över för att komma ikapp. En 

lösning vore att dela upp projektet i flera etapper så att man lättare får ett 

helhetsperspektiv. Det blir även lättare att hantera avhopp eftersom det är vanligare 

att folk hoppar av vid längre projekt. Har man en tydlig programhandling blir det 

lättare för ny kraft att sätta sig in i situationen.  

 

Det finns även det faktum att man tog beslut för tidigt. I Safiren tog man beslut innan 

kompetensen erhållits. Personer saknade kunskap inom BIM och företaget envisades 

om att pressa fram nya program. CAD-samordnaren hoppade av för tidigt och pengar 

lades ner förgäves. En förutsättning är därför att man har rätt verktyg som du vet 

personer kan klara av. 

 

För att nå ett mål är det väldigt viktigt att jobba under rätt förutsättningar, annars är 

vilket projekt som helst dödsdömt. Academic House förklarar att ett otydligt mandat, 

oklara målsättningar eller en nedprioriterad uppgift oftast ser till att projekt spinner 

vidare utan att nå mål (Academic House, 2013). Nedan följer punkter som 

projektgrupper bör beakta inom den egna organisationen. 
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Punkterna som beskrivs är ett sätt att påverka det egna arbetet på ett positivt sätt, 

självklart finns det makter som inte går att styras men börjar man internt så är man 

förhoppningsvis på god väg. Visar man sitt engagemang för rätt person under fikan 

eller årsmötet kan ens jobb bli betydligt mer lönsamt anser författarna. 

 

1. Att du brinner för ditt uppdrag och noga övervägt att du har rätt 

prioriteringar, kunskap och intresse för att ta dig an detta projekt. Diskutera 

med beställaren och din uppdragsgivare om de krav, förväntningar och 

resultat som ställs på just din roll. 

2. Att du definierat alla intressenter i projektet. Ta reda på vem som har 

resurserna, vem som påverkas av ditt projekt och vem som tar emot 

produkten. Visas inte tillräckligt mycket intresse måste du marknadsföra och 

motivera varför de ska lita på just dig. 

3. Beskriv din roll och ditt mandat. Innan du tar dig an projekt måste du 

styrka din roll och mandat för både beställaren och inom den egna 

organisationen. Detta innebär att du ska ställa krav på styrgruppen, 

beställaren och uppdragsgivaren så att du ges rätt förutsättningar. Är du 

missnöjd med din frihet, tacka nej till uppdraget. 

4. Skapa en unifierad projektgrupp utan isolering, en grupp som kan jobba 

vid längre projekt och fatta svåra beslut. Rollfördelningen och målsättningen 

måste vara gemensamt förstått av samtliga berörda. Ordna startmöte där man 

kan lära känna, visualisera och ifrågasätta målen inom projektet. 

5. Avled kaos och skapa ordning. Krav och uppgifter förändras alltid i 

samband med att resurser påverkas. Även personer inom projektgruppen 

kommer skifta ju längre in i projektet man kommer. Erbjud struktur och 

flexibilitet i form av löpande uppföljning och kommunikation utan att fastna 

för mycket på detaljer. Blir det avhopp inom personalen ska det alltid finnas 

någon med likadan kompetens som kanske inte helt kan ta sig an uppgiften 

men kan dirigera i rätt riktning tillfälligt tills någon med tid dyker upp. 
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2.7.2 Kommunikation 
Kommunikation har identifierats som den huvudsakliga anledningen till ett projekts 

framgång eller fall. Öppen kommunikation förbättrar relationer mellan 

projektmedlemmar vilket i sin tur skapar tillit och ärlighet (PMBOK, 2008). 

Projektledaren ska ha förståelse för att det finns olika stilar av kommunikation, olika 

kulturer, relationer och personligheter vilket ändrar dynamiken i situationer. Hen ska 

bedöma vad för typ av information som ska delas ut och tas in i de olika 

kommunikationskanalerna. Inom projektgruppen har deltagarna ett ansvar att 

använda sina färdigheter för att på en interpersonell nivå förbättra kommunikationen 

till projektledare och övriga gruppmedlemmar.  

 

I Safiren hade projektledaren Patrick Lepierre såhär att säga: "Kommunikation 

funkade kanon, vi hade allt internt, jag kunde springa förbi och prata om detaljer, 

VVS, etc. för det fanns i huset." Att lyssna är en viktig del av kommunikation, det ger 

användaren större insikt inom problemområden, bättre förhandlingskraft och bättre 

problemlösning förklaras det i PMBOK (2008).  

 

Ett problem med kommunikation är att den kan ha olika ansikten. Det kan finnas en 

person som har ett ansvar men olika roller och måste därför skilja sina åsikter utan 

att sitta på dubbla stolar. Om beställaren och den interna organisationen har olika 

åsikter kan personen som bär olika roller kommunicera annorlunda med projektets 

bästa i åtanke. 

 

Kommunikation kräver planering, att man planerar hur personer ska bli informerade 

och hur den ska gå till. För att främja kommunikation i en grupp är det fyra faktorer 

som avgör hur stor sannolikheten att anställda vill kommunicera blir och de är enligt 

Segerfeldt (2002): 

 Att anställda känner sig säkra,  

 Att anställda känner sig involverade, 

 Att anställda får ansvar,  

 Att det förekommer någon interaktion mellan anställda. 

 

Segerfeldt förklarar även att det finns en skillnad mellan att informera och att 

kommunicera och att man bör vara ärlig mot sig själv när det gäller vart gränsen går. 

Det finns alltså en hårfin linje mellan lathet och effektivitet (Segerfeldt, 2002) 
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2.7.3 Kundnytta 
När ett projekt klassas som framgångsrikt ser oftast företaget på projektet från två 

olika håll; om den antingen gått enligt tidsplan eller lyckats utan att göra hål i 

budgeten. Väldigt få företag undersöker att den egentliga kundnyttan är positiv. På 

Grontmij AB tar man hänsyn till denna tredje framgångsfaktor och företaget anser att 

kundnyttan när produkten väl är slutförd kommer vara stor för Trosa kommun efter 

att ha fått fin respons från dess styrelse.  

 

För att garantera att kundnyttan är stor har företaget Oracle (2013) definierat fem 

övningar som ökar nöjdheten hos kunden: 

 

1. Undersök och ha rimliga förväntningar, om en kund har olika idéer och 

förväntningar vad gäller resultatet jämfört med projektledningen kan 

processen vara väldigt frustrerande då vissa förväntningar kanske aldrig möts 

eller uteblir. En kick-off innan projektet startar säkerställer att kund och 

företag är båda enade om vad som skall göras och hur det ska utföras. 

Diskutera datum, kostnader, milstolpar, tidsplan, kvalité, omfattning och 

eventuella frågor. 

2. Kommunicera effektivt, låt aldrig kunden känna att den inte får ta del av 

processen eller lämnas utanför vad gäller information. Lämna gärna en 

uppdatering av projektet veckovis. Att kommunicera för mycket är bättre än 

att kommunicera för lite, din karriär kan påverkas. 

3. Lägg fokus på detaljer, låt allt arbete gå genom flera personer innan det 

når kund. Kontrollera slöseri, slarv och stavfel i allt som skrivs, byggs och sägs. 

Kundens intryck ska vara positiv, företaget ska upplevas som professionellt 

och exklusivt. 

4. Håll projektet synligt, mörklägg inte projektet. Bjud in högre chefer och 

kunder på möten där de får statusuppdateringar i form av bilder, ljud och 

eventuellt film. Visa att ni bedyrar och värdesätter kunden och det egna 

företaget. 

5. Vägled kund, de flesta beställare har förmodligen inte din erfarenhet eller 

expertis. Vägled de genom processen, ge smakprov på dina färdigheter och 

utbilda de så att de enklare kan erbjuda förståelse för begränsningar som kan 

dyka upp senare inom projektet.  

 

Grontmij AB ser väldigt viktigt på att uttala sig affärsmässigt. Alla enheter som går in 

i generalkonsultprojekt skall föra relationer som är tydligt affärsmässiga. Alla 

uppdrag man får ska behandlas lika viktigt oavsett hur stora de är. Att komma försent 

till möte med kund är inte acceptabelt. Tjuvlyssnar man i korridorerna på Grontmijs 

lokaler hör man orden "kund" och "nöjd" i princip hela tiden som författarna vistats 

på företaget. (Grontmij AB, 2013). 
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2.7.4 Möten 

Att missköta möten är att missköta verksamheten antyder Segerfeldt i sin bok. Möten 

ska vara en del av företagets koncept och strategi och inte ha ett eget liv, de ska gynna 

anställda i sina uppdrag och kunna visa ett mätbart resultat. Om något av dessa krav 

inte uppfylls anser Segerfeldt att möten inte är värt kostnaderna de tvingar fram 

(Segerfeldt, 2002).  

 

I projekt Safiren kände man att det behövs en plats där samtliga nyckelpersoner kan 

träffas och visualisera tidsplanen tillsammans. Gruppen har en bra atmosfär redan, 

de behöver dock en yta för att studsa av den goda atmosfären och kreativiteten skulle 

Örtenblad ha sagt.  

 

Att hålla möten är faktiskt något som byggföretag måste göra enligt lag. I AB04 hittar 

vi två paragrafer som betonar vikten vid att ha byggmöten: 

 

Kapitel 3 § 2 Startmöte.  
Ett startmöte ska hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid mötet skall parterna gå 
igenom kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än 
ombuden, precisera formerna för informationsutbyte mellan parterna samt 
behandla övriga frågor av betydelse för parternas samverkan. Beställaren skall 
föra protokoll vid startmöte och protokollet ska godkännas av respektive parts 
ombud genom underskrift. Beställaren skall kalla till startmöte. 
 
Kapitel 3 § 3 Byggmöten.  
Parterna är skyldiga att delta i byggmöte och därvid företrädas av behörig person. 
Byggmöten skall hållas i erforderlig utsträckning och behandla för parterna 
gemensamma frågor. Beställaren skall föra protokoll vid byggmöte och protokollet 
skall utan dröjsmål och i god tid före nästa byggmöte tillställas entreprenören. 
Entreprenören skall justera protokollet. 
 
Budskapet är likgiltigt. Ja det är beklagligt när man åker till fel adress och visst är det 

trist när kaffemaskinen är långsam, men möten är av ytterst tyngd för att gruppen 

ska slå i samma takt. Att hålla möten är en konstform, man ska alltid ge nog med tid 

för att de viktigaste frågorna besvaras men inte så pass att man blir trött och vill åka 

hem till sommarstugan. 

 

ABF, Arbetarnas bildningsförbund kan det här med möten. På deras hemsida har de 

fem goda råd för att främja möten och allt vad det innebär. Det första rådet är att vara 

demokratisk vilket innebär att man ska visa hänsyn till gemene man. De beslut som 

tas ska resoneras likadant av alla och de ska vara villiga att stödja det beslutet. Detta 

är naturligtvis väldigt svårt att göra men idéen är att ta beslut som de flesta är 

överens om. En kompromiss mellan respekt och effektivitet enkelt förklarat. 

Det andra rådet är att skapa en tillvaro där alla känner att de kan komma med förslag 

utan att känna sig hotade, nedtalade till eller uppfattas som oseriösa. Alla företag har 
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någon form av hierarki, just vid möten känner författarna att man kan lägga sin 

pondus-hatt på hyllan för en stund och se sig som jämlik vad gäller makt och titel. 

Det ger den som talar en extra dos självförtroende men även ett incitament till att 

kunna komma fram och ta över tyglarna om endast för en kort stund. 

 

Det tredje rådet är att ge personer rum till att tänka och strukturera sitt argument. En 

möjlighet till att ta ställning och kunna byta tankar och idéer. Detta kan göras genom 

att efter att ha ställt en fråga ge personen tid att återkoppla. Ett annat sätt är att 

skicka kallelse till alla berörda i så god tid som möjligt och helst vid en tidpunkt där 

så många som möjligt kan närvara. En god idé vore även att skicka de frågor som ska 

behandlas, detta ger anställda en chans att grubbla över svaren och hjälper även hålla 

möten korta då alla har en uppfattning om vad som står på dagordningen. 

 

Ett fjärde råd från ABF är att visa alla berörda vilka alternativ de har. Alla kommer 

förmodligen inte vara enade om alla beslut som tas och att diskutera fram sitt förslag 

dag till ända är inte så effektivt. Särskilt inte med tanke på att konsulter tar en 

generös timlön. Om ens egna förslag inte får stöd och röstas ner ska det finnas tydliga 

alternativ där man får chans att välja ett förslag som får heta duga. 

 

Det sista rådet är en viktig punkt känner författarna. Rådet är att skapa en arbetsform 

där varje person har en egen röst. En röst som är rättvisst behandlad, tillförlitlig och 

har rätt att ljuda igen vid omröstning om denne så önskar. Man ska känna att man 

kan få vara med och påverka utan att det anses drygt. Det är en hårfin gräns mellan 

byggmöten och fika i byggbranschen. 

 

Mini-diskussion 
Dessa behandlade ämnen är inte de enda områden projekt Safiren behöver arbeta på, 

utan de är dock av störst tyngd för projektets framgång anser författarna. I nästa 

fallstudie där fokus ligger på projekt Spolhallen kommer det introduceras fler ämnen 

som även de är viktiga för Safiren, författarna har dock för formatets skull valt att inte 

upprepa sig och vill därför betona att förutsättningarna för de två projekten är 

likadana och att kommunikation bör bli ett fokusområde för både Safiren och 

Spolhallen. I slutändan är förhoppningen ändå förbättrad arbete för hela 

projektledningen på Grontmij AB och inte endast begränsad till dessa två projekt. 

Ämnena som diskuterats och deras råd erbjuds som hjälp till alla projekt. 
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2.8 Fallstudie 2 - Projekt Spolhallen 
Följande är information ur projektets uppdragsbeskrivning och workshop. 

Innehållet är klassificerat arbetsmaterial och avses endast att användas för detta 

ändamål och ämnar beskriva Grontmij ABs arbetsprocess och företagets egna 

synpunkter.  

 

2.8.1 Omfattning 
Projekt Spolhallen är en om- och nybyggnad av en spolhall för fordonstvätt. Den är 

belägen i Kungsängen, och ska nyttjas för handspol- och tvätt av diverse fordon. 

Byggnadens nuvarande längd, bredd och höjd bibehålls men den nuvarande 

tvätthallen ska sektioneras upp på tre spolfack där det ska rymmas ett spolutrymme, 

pumprum, kontroll/personalrum, väntrum och två toaletter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Genomförande 
Projektörer besökte den nuvarande hallen under anbudsskedet för att samla kunskap 

om hallens tekniska status och andra förutsättningar som är viktigt för 

projekteringen. Grontmij har ansvar att upprätta förfrågningsunderlag och 

bygghandlingar inom samtliga teknikfack som kommer medverka inom projektet: 

projekteringensledning, arkitekt, konstruktörer, VVS-konsulter, el-konsulter, 

markexperter och installatörer.  

 

Samtliga teknikfack har tilldelats arbetsuppgifter enskilt för uppdraget, där specifika 

samt allmänna uppgifter tilldelats av ansvarig och följs i handboken ProjLok. 
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2.9 Lärdomar av projekt Spolhallen 
Samtliga erfarenheter kommer från en workshop som tagit plats i Grontmij AB, där 

fokus ligger på goda och dåliga erfarenheter från Spolhallen. Författarnas egna 

kommentarer har knutits in med arbetarnas reflektioner.  

 

2.9.1 Kunskapsöverföring 
Generationsväxlingar är ett naturligt fenomen på de flesta företagen. På Grontmij AB 

tilldelas man oftast en mentor. En person som sysslat med det du precis blivit kallad 

in för att göra, oftast under en väldigt lång tid. Denna mentor bär på kunskap som du 

snart måste besitta. Din roll är nu att erbjuda en organisatorisk och ekonomisk 

förbättring med hjälp av den kunskap du håller på att lära dig. Du måste alltså vara 

lönsam för att ditt företag ska fortsätta anställa dig. Dessa fakta sätter en väldigt stor 

press hos varje anställd anser författarna.  

 

Olika organisationer lär ut kunskap på olika sätt. Under de tio veckor man spenderat 

på Grontmij AB har man onekligen fått en syn på hur kunskap omsätts. I 

kontorslandskapet är det inte en ovanlig syn att se anställda flocka sig runt varandras 

skrivbord, det ritas och diskuteras hektiskt. I gruppen finns ingen hänsyn till hierarki, 

ålder eller kön. Det enda som styr är den egna kunskapen. Din specialitet är din 

identitet. Råkar du vara duktig med att fixa snygga Powerpoint-presentationer får du 

räkna med att kallas "Powerpoint" åtminstone tills året når sitt slut. 

 

Problemet enligt författarna med kunskapsöverföringen är att den omsätts flitigt 

vilket visserligen är positivt men att den inte dokumenteras. Inställningen är att 

startmöten och muntliga diskussioner är enda forumet där kunskap lärs ut och tas in. 

Varje företag har sin egen dynamiska rutin, problemet menar författarna är att för 

många tidigare försök har gjorts till att implementera olika projektledningssystem 

som Agila metoder, Lean management, PMI. Samtliga ovannämnda system har 

väldigt goda råd som säkerligen kan förbättra arbetet hos Grontmij AB, det man dock 

bör fokusera på är att dokumentera det naturliga egna arbetet utan att ge det massa 

tjusiga titlar. Detta erbjuder företaget en helhetsbild över det nuvarande arbetet och 

man kan enklare se vart det finns brister och vart det finns styrkor att ta ifrån. 

 
Kunskapsöverföring är viktigt för ett företags överlevnad för att den tillåter personer 

som sitter på olika grader att gemensamt byta kunskap och utbyta idéer som kan 

komma att utvecklas inom de kommande generationsväxlingarna (Kalling & Styhre, 

2003). Den är viktig på individnivå såväl mellan avdelnings- och divisionsnivå. De 

äldre seniorerna på företaget kan erbjuda erfarenhet och mognad till projekt medan  

den yngre junioren erbjuder teknik, nya idéer och nya sätt att förhålla sig till 

efterfrågan inom olika trender i dagens moderna samhälle.  
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2.9.2 Kompetens 
Kompetens är ett svårdefinierat begrepp i projektvärlden, det är oftast inte en fråga 

om personen är kompetent eller inte utan om personen besitter specifik kompetens 

som eftersöks inom ett visst projekt.  Dilemmat enligt författarna ligger i det faktum 

att vi alla i grund har en snarlik utbildning och söker mer eller mindre samma 

tjänster. Kunskapen vi förfogat sätts inte på test fören vi är med i ett projekt, och i 

byggvärlden är det stor sannolikhet att ditt namn då redan står på en bit papper hos 

beställarsidan vid anbud. 

 

Den formella kompetensen får allt för stor uppmärksamhet i arbetsvärlden vill 

författarna poängtera. Väldigt många människor kan avlägga en utbildning och 

därmed bredda den formella kompetensen, det företag behöver uppmärksamma mer 

är hur väl den anställdes kompetens lämpar sig för den egentliga uppgiften. Det man 

ska lägga fokus på är hur pass kvalificerad individen är eftersom kvalifikation 

beskriver den kompetens som krävs för att genomföra ett visst arbete anser 

författarna. 

 

En till problematik enligt författarna är avsaknaden av social- och/eller 

ledarkompetens. PMBOK som kan ses i någon utgåva på alla skrivbord diskuterar 

metodkompetenser och yrkeskompetenser utan hänsyn till den kompetens som krävs 

vid sociala interaktioner. På en projektledare ställs nästan övermänskliga krav om 

man ser listan över kompetensområden projektledaren skall kunna. Detta innebär att 

man i fortsättningen ska annonsera efter någon som är universalgeni eller helt enkelt 

fastställa de krav som ger störst mätbart resultat hos en individ, egenskaper som 

social kompetens, ledarkompetens, kompetensen att vara flexibel och 

anpassningsbar. Nästa stora utmaning är att identifiera de kompetenser företaget 

behöver tycker författarna. 

 

Nedan följer punkter som författarna själva känner är viktiga att kartlägga när man 

arbetar med kompetensområden: 

 

 Ha rätt person för rätt uppgift, 

 Den formella kompetensen är ett mått på att individen kan ta in information, 
men innebär inte nödvändigtvis att personen besitter rätt information för din 
verksamhet,  

 Har person X jobbat med verktyg Y i flera år och verktyget börjar bli 
gammalt, ska du alltid ha en backup person Z som är kvalificerad för nya 
verktyget R,  

 Optimera resursframhållning, varje teknikfack måste snabbt kunna ta fram 
kompetenser, 

 Fler senior-junior relationer, låt kompetenser korsfiltreras mellan 
generationer, 
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 Se till att anställda har nödvändig kunskap under projektet, 
 Det finns möjlighet för vidare utbildning och kompetensutveckling. 

 
På projekt Spolhallen fick man jobba med nya tekniker som man inte haft tidigare 

erfarenhet av, man ansåg att det var nyttigt att sätta sig in i andras teknikfack för att 

utveckla sin kompetens. Skulle det uppstå komplikationer har man fler som sitter på 

samma kunskap. Målet är dock självklart att man har en person med definitiv roll 

inom projektet. Tyvärr vart det så att man fick många avhopp under projektet vilket 

innebar mindre kompetensområden, fler personer som hamnade med uppgifter de 

inte var kvalificerade för och en rejäl bakläxa (Grontmij AB, 2013). 

 

Detta avsnitt valdes att skrivas utan för mycket fördjupning på vetenskaplig nivå. Den 

ska tända en gnista istället för att sätta eld på hav. Den är skriven mycket på 

författarnas eget bevåg då det tyvärr inte finns mycket material inom ämnet 

kompetens som förhåller sig till författarnas synsätt kring ämnet.  
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2.9.3 Kostnader 
Det största problemet med både projekt Safiren och Spolhallen har varit onödiga 

kostnader som gått överstyr. Den största kritiken går till samordningen där det skett 

avhopp i stort sett under hela projektens gång. En lyckad verksamhet är en som vet 

vilka åtgärder som måste tas när kostnaderna överskrider den planerade budgeten. 

Projektledaren ska veta vilka ändringar som måste göras av schemat och vilka 

resurser man måste offra eller ta in för att säkra att projektet når mål utan att dra in 

fler kostnader. 

 

Oavsett de åtgärder man vidtar måste det tas hänsyn till hur kunden påverkas 

eftersom det oftast blir slag på aktiviteter och leveranser. I många fall måste man 

omförhandla med kunder. Microsoft, ett av världens största teknikföretag kan det här 

med att hålla sig till budget. I en artikel beskriver företaget hur man kan justera 

kostnader så att projektet håller budget. Processen förklaras nedan och kan i 

praktiken följas genom att använda deras Office-verktyg, något som med stor 

sannolikhet redan finns installerat på samtliga datorer på Grontmij AB. 

 

1. Ta reda på hur kvalitet påverkar kostnader  

Det kanske är mer lönsamt att satsa på kvalitet om resurserna kan hjälpa slutföra 

projektet på kortare tid. 

 

2. Optimera planen för att hålla budget     

Detta kan innebära att lägga till eller ta bort resurser, aktiviteter, material eller 

arbetare. Man kan även minska kostnader eller ändra en aktivitets varaktighet. 

 

3. Lägg till anteckningar om kostnadsjusteringar 

Dokumentera alla beslut som fattas genom att skapa ett register med alla 

kostnadsjusteringar.  

 

4. Undersök effekterna av kostnadsoptimering      

Vad vinner du på att ändra resurser och aktiviteter och hur påverkar de kostnaderna? 

Att bygga med billigare material kanske ger omedelbar kostnadsminskning men hur 

ser det ut långsiktigt? 

 

5. Kommunicera planen till gruppen      
Alla beslut som tas bör kollas med samtliga projektmedlemmar. Ändrar du tänkt t.ex. 

material för stomme så måste konstruktören eller arkitekten underrättas eftersom 

det ändrar hela dimensioneringskraven. 
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Att hålla nere kostnader är inte enkelt och kräver oftast en kompromiss inom 

byggbranschen. Hur kan man bygga något som bemöter kundens krav men samtidigt 

visar sig vara lönsamt för företaget? Det hjälper att börja inifrån och ut anser 

författarna.  

Unitiv ett It-bolag i USA förklarar att det är projektmedlemmarna själva som bär 

makten att bedöma ifall ett projekt når slutmål inom tänkt budget. Detta kan uppnås 

genom att identifiera kostnader redan vid början i planeringsfasen av ett projekt. Hur 

mycket arbete kommer det krävas? Vilka mänskliga resurser finns till mitt 

förfogande? Vilka risker tar jag med detta projekt? Vilka påfrestningar sätter jag på 

miljön? Att på ett korrekt sätt identifiera kostnader i förväg är en bra början. 

Utnyttja de egna resurserna på kontoret på ett effektivt sätt. Du har förmodligen all 

expertis du behöver under samma tak och genom att använda företagets egna 

resurser utan att hyra in så kan du minska kostnader för projektet men var medveten 

om att du påkostar fortfarande företaget negativt om du ropar in halva kontoret för 

att hjälpa dig byta bläckpatroner på skrivaren. Använd företagets resurser flitigt men 

inte vårdslöst menar Unitiv. 

Hantera mänskliga resurser på ett effektivt sätt, ge uppgifter till rätt personer och se 

till att följa upp arbetet så att den utförs korrekt. Notera även arbetstimmar och var 

redo på att sjuktimmar, semestertimmar och fikatider tillhör normen. Speciellt inom 

byggbranschen. Detta behöver ni inte källa på, citera bara författarna. Inget är dyrare 

än att hyra in en konsult för att ersätta en konsult.  

Sätt press på beställaren och entreprenören om de klagar på att något dykt upp som 

redan innebar tydlig risk vid startskede. Pengar är en utsökt råvara. Bara för att ni 

skakade hand på lunchmötet kommer båda parterna fortfarande försöka hitta 

genvägar som hjälper hålla pengar i fickan. Det får inte finnas för mycket förhandling 

kring resurser som är nödvändiga för att projektet ska nå sitt mål, detta bör strykas 

för både oerfaren projektledare och oerfaren beställare. 
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2.9.4 Effektivitet 
"Om du vill bygga ett skepp, samla inte ihop människor för att hämta virke och ge 

dem inte arbetsuppgifter. Lär dem hellre att längta efter havets oändliga storhet. - 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Genom diskussioner med anställda och reflektioner från lärare är den snabbaste 

lösningen till att förbättra effektivitet på produktionsnivå- och individuell nivå enligt 

författarna; en lösning som tillåter Grontmij AB att dokumentera och organisera mer 

effektivt. Detta kommer kräva större engagemang från ledningen men kommer ge 

upphov till mer resurstillgänglighet, en smidigare kunskapsspridning då 

projektarbetarna kommer kunna ta del av praktisk och relevant information som gör 

processen mer uppenbar och smidigare. En person som vill helst förbli anonym 

beskrev hur hen behövde gå in på Youtube för att utbilda sig de första arbetsdagarna 

på Grontmij AB. Detta är självklart inte normen och undantaget men nyanställda 

konsulter bör få mer grundutbildning vad gäller företagets arbetsfilosofi och gärna 

även om möjligt någon form av grundkurs inom byggteknik och dess begrepp. 

 

Tillgänglighet av resurser är också en lika viktig punkt. Inte bara måste resurser 

finnas vid behov, det måste även vara rätt resurser. I projektet fick man till 

exempelvis jobba med helt nya BIM-produkter när projektörerna saknade 

kompetensen för de, det man gjorde då var att istället för att ge CAD-projektörerna 

programmet MagiCad som de var bekväma med, anlitade istället någon som på kort 

tid skulle lära ut hur BIM-produkterna fungerade. Detta är inte bara ineffektivt, utan 

väldigt kostsamt menar författarna. 

 

I ett examensarbete skriver Eric Lorenzton som ämne: "Organisatorisk effektivitet i 

en multiprojektorganisation" fem faktorer som kan påverka projektverksamheter 

negativt. Författarna sammanfattar dessa faktorer till: ledarskap, kommunikation, 

kunskap, kvalitet och stress. Nedan förklarar författarna varför. 

 

Ledarskap menar Eric, kräver en förmåga att fördela resurser som finns tillgängliga, 

på ett optimalt sätt mellan projekt. Detta innebär att de anställda får enskilda 

uppgifter, som ledaren anser kan utföras med de resurser som finns. 

Kommunikation, en till faktor kräver en egen arena. En arena med tydlig policy. Eric 

förklarar att kommunikation ska betona värdet av att utbyta information och 

kunskap mellan varandra.  

 

En observation författarna gjort är att det skrivs otroligt mycket om kommunikation 

och hur viktig den är, oftast förklaras det hur man formellt kan förbättra 

kommunikationen. Detta är väldigt irriterande känner författarna. Kommunikation 

borde flyta fritt och uttryckas naturligt. Absolut att man riskerar att bli avskedad om 

det sägs något fel till fel person, kommunikation har tyvärr blivit nästan synonymt 
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med svärord. Anställda känner att de tar en risk om de yttrar ett ord, därför borde 

kommunikation uppmuntras oavsett hur löst och primitivt den utförs.  

 

Den tredje faktorn Eric beskriver handlar om kunskap och hur viktigt det är att 

anställda besitter nödvändiga kunskaper under projektarbetet. Detta är något 

författarna redan diskuterat utförligt. Den fjärde faktorn handlar om kvalitetssäkring, 

att det kontinuerligt utförs rapportering av avvikelser och varför dessa dyker upp. För 

att detta ska lyckas behöver man fungerande administration och dokumentation även 

långt efter projektets slut. På Grontmij AB har man en intern granskning av alla 

projektmappar en gång per år, detta innebär att korta och mindre projekt kanske inte 

ses över förens långt efter de avslutats. Det måste därför finnas en period efter 

projekt där man kan utvärdera och reflektera den egna insatsen. 

 

Den sista faktorn är svårdefinierad anser Eric då den behandlar stress. Olika personer 

upplever stress på olika sätt, för vissa dyker den upp när kaffemaskinen fastnat och 

för andra när ens favoritlag förlorat en viktig match. I kontor finns det dock ett antal 

situationer som kan föranleda stress, därför finns det anledning för företag att 

identifiera dessa och förebygga om möjligt. Stress är ett väldigt obehagligt tillstånd 

för väldigt många människor, företag kan vinna väldigt mycket pengar på att 

minimera uppkomsten av stress anser Eric.  
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3. Arbetarnas Ramverk 
Detta kapitel presenterar huvudaktörerna och deras roller och ansvar sett ur 

litteraturen kontra verkligheten för att ge läsaren förståelse för hur arbetsgruppen 

jobbar på Grontmij AB och vilka krav ställs på dem. 

 

3.1 Konsulterna 
På papper ser det ut att vara enkelt och logiskt, men ute i verkligheten är det absolut 

inte så. Oavsett vad det är som görs, så länge det kräver att en grupp personer med 

olika ansvarsområden måste samarbeta uppstår det alltid problem och missnöje hos 

vissa parter. Alla har sitt eget jobb att göra och egna mål att uppfylla men så perfekt 

blir det oftast inte. Mycket kommunikation är därför viktigt för att alla aktörer skall 

kunna göra sitt på bästa möjliga sätt utan att behöva offra allt för mycket.  

Förutom god kommunikation, kan en proper beskrivning av vad som behöver göras, 

och av vem, förhindra många av de allt för återkommande fartgroparna längs vägen. 

 

Även Grontmij själv har gjort ett försök att fastställa en rollbeskrivning. Försöket var 

fokuserat kring hussamarbete. I dokumenten ingår konkreta punkter som ska följas 

när det kommer till projektledaren, projekteringsledaren, uppdragsledaren, 

teknikansvariga, konsulten, byggledaren och ombud. Vissa av punkterna kommer 

nämnas med i nedstående kapitel för argumentens skull, resterande kommer att 

inkluderas som bilagor. 

 

Punkterna kring varje roll kommer att kompletteras och jämföras med Uno 

Nordstrands "Byggprocessen" en bok författarna fått lära sig på 

universitet/högskola. Detta kapitel försöker alltså summera de månget ansvar en 

ingenjör kan ställas inför inom byggprocessen. Den sista etappen i detta arbete 

kommer att slutligen beskriva ingenjörernas egen uppfattning av roll och ansvar med 

hjälp av intervjuer.  

 

3.1.1 Kunden  
Kunden syftar på en person, ett företag, en organisation eller en myndighet som 

enligt intresse eller behov bestämmer sig att uppföra ett byggnadsverk. Kunden är 

personen eller personerna som initierar ett byggprojekt. Kunden/byggherren 

omfattar privata byggherrar, där den största gruppen däri är egnahembyggarna, som 

oftast uppträder endast en gång på byggmarknaden. Just på grund av det behöver de 

vanligen hjälp med frågor som "regelbundna byggherrar" (företag eller 

organisationer) ser till att de kan. Sedan finns det kooperativa, kommunala och 

statliga byggherrar. 
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Nedan finns det några punkter som enligt Uno Nordstrand (Byggprocessen, 2007) är 

obligationer som byggherrar borde uppfylla: 

- Som regel behöver byggherren redan från start hjälp av en projektledare, som 

planerar och leder genomförandet av projektet i samarbete med byggherren. 

- Under projektets gång är det emellertid byggherren som ska fatta de viktiga 

besluten genom att godkänna eller underkänna de förslag som presenteras av 

projektledaren. 

Byggherren är också den som bestämmer om hur byggprojektet genomförs, t.ex. 

Olika resurser som ska anskaffas, när olika aktiviteter ska starta och avslutas, samt 

ekonomiska villkor som ska gälla. 

 

Något som kan anmärkas redan nu är hur enkelt det kan krångla till sig. Om 

byggherren kräver en viss resurs måste det anskaffas, dvs en viss person eller 

arbetssätt. Detta kan leda till komplikationer om ett sådant beslut görs av någon som 

inte har tillräckligt med kompetens eller som inte har tagit hänsyn till alla 

förutsättningar. 

 

3.1.2 Projektering 
Uppskattningen av byggprojektets kostnader och gång kan göras från erfarenheter av 

tidigare liknande projekt. Man kan säga att ju stökigare projekt en 

projekteringsledare har fått vara med (och ev. löst), ju bättre han eller hon är. 

 

Vid stora projekt tar man oftast in en projekteringsledare som kan planera och 

samordna projekteringsarbetet. D.v.s. samordna konsulter så som arkitekten samt 

byggnads-, VVS- och elkonstruktörer. Ibland knyts även andra konsulter med 

specialiteter in med projektet (Uno Nordstrand, 2007). 

 

Nedan har vi ett utdrag ur Grontmijs rollbeskrivning under projekteringsledaren. 

 

Projekteringsledaren skall med hjälp av olika styrinstrument leda projekteringen. 

Här ingår: 

- Projekteringsledaren har det yttersta ansvaret för att kontrollera att 

projektgruppens leveranser är tekniskt samordnade, kontrollerade, granskade 

och kompletta (med avseende på Grontmijs kvalitetsledningssystem, 

egenkontroll och CAD/BIM-manual ). 

- Till både uppdragsledare och projektledare redovisa hur arbetet framskrider 

med tekniska lösningar, tider och ekonomi. Även rapportera behov av 

förändringar avseende t.ex. resurser då man inte producerar enligt plan. 
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3.1.3 Projektledning (Projektledare/Bitr. Projektledare) 
Projektledaren (PL) kan ses som limmet som håller ihop det hela. Vid generalla 

konsultuppdrag är det PL som har kontakt med kunden, som samordnar alla parter 

och ser till att det följer det budget och tid som finns med i avtalet. 

 

Även projektledaren kan behöva hjälp av specialister vid större projekt. Såsom med 

tidplanering, projektekonomi och installationssamordning. 

 

- Projektledaren leder genomförandet av ett byggprojekt, oftast istället för en 

byggherre, om inte byggherren själv har tillräckligt med kompetens eller 

kunskap. Genomförandet sköts under både projekterings, och 

produktionsskedet.  

- Med andra ord, att vara projektledare omfattar organisation, planering, och 

samordning av insatserna av inblandade parter. 

- Det ingår också att bevaka byggherrens kvalitets och miljökrav, att upphandla 

konsulter och entreprenörer, att ha kontakt med myndigheter och att beräkna 

samt följa upp projektets kostnader. 

- I samband med upphandling av projektörerna måste projekt- eller 

projekteringsledaren upprätta en projekteringstidplan i samarbete med dessa 

projektörer. 

 

Nedan kan det återigen jämföras med Grontmijs eget försök på rollbeskrivning som 

stämmer ganska mycket överens. 

- Projektledare kan vara kundansvarig. (inget krav) 

- Projektledare skall styra projektet mot de mål – arkitektoniska, ekonomiska, 

tidsmässiga och kvalitetsmässiga - som definierats.   

- Projektledare skall styra uppdragsledare, projekteringsledare och byggledare 

genom beslut i överordnade frågor eller när särskilda problem har uppstått. 

Fokus skall hela tiden vara rätt produkt, på rätt tid och i enlighet med budget.  

- Projektledare skall stödja beställaren vid kontakter med myndigheter och 

sidoentreprenörer.  
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3.1.4 Teknikansvariga 
Inom de flertalet teknikfacken så är det första som kommer till tanke "de stora" d.v.s. 

arkitektur, konstruktion, VVS och el. Det finns såklart flera fack. Inom varje 

teknikfack finns det en teknikansvarig som har hand om sina gubbar som sitter och 

ritar och dimensionerar alla delar i projektet. 

 

Som det har påpekats av personer ute i branschen så brukar teknikansvariga oftast 

vara seniorer. Detta är just för att alla anställda som sitter och ritar på VVS t.ex. har 

bara en person att vända sig till om en fråga uppstår och det är teknikansvarig inom 

VVS. På grund av detta måste den ansvariga ha svaret till alla frågor, eller förmågan 

att ta fram de. En senior har därför då oftast mycket fler år av erfarenhet och expertis 

och lämpar sig därför bäst inom rollen som teknikansvarig. 

 

Varje teknikfack har fått sin del av budgeten och har en tidplan att följa. 

Projektledaren ser till att alla följer sina plan och de olika teknikfacken måste se till 

att krockar och missar i handlingar åtgärdas så fort som möjligt utan att den innebär 

att man går över budget eller ligger efter i tidsplan. 

 

Arkitekter utformar byggnaden och ser till att den är väl lämpad för den verksamhet 

som den ska användas för. Byggnadsverket skall också vara estetiskt tilltalande och 

funktionell. Föreslår planlösningar m.m. Enligt Uno Nordstrand ska man, med 

modeller och perspektivbilder, kunna sätta sig i hur den framtida byggnaden kommer 

att vara. Samtidigt krävs det bra samordning mellan konstruktörerna för att 

byggnaden skall uppfylla estetiska krav samt vara hållbar. 

 

Konstruktörer eller s.k. Statikern skall utföra beräkningar på dimensioneringar och 

hållfasthet på bärande konstruktionsdelar. Kompetensområdet omfattar också fukt-, 

vatten-, kyla-, bullerskydd m.m. Allt detta redovisas på konstruktionsritningar och 

byggnadsbeskrivningar. 

 

VVS har hand om ventilation, vattenförsörjning, avlopp och värme. 

Här förekommer installationsritningar och beskrivningar och skall komma överens 

och inte krocka med ovannämnda ritningar. El-konstruktören svarar för 

elinstallationsritningar. Ordning av elförsörjning och belysning ingår också i ansvaret 

och återigen skall det inte krocka med resten av konstruktionen eller installationerna. 

 

Ansvar för konsulter enligt Grontmijs rollbeskrivning: 

- Rätt teknikområde/del för mig 

- Ansvar för utförande av arbetsuppgifter enligt ATR (inkl. egenkontroll) 

- Ansvar för sin egen tid och budget enligt ATR 
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4. Empirisk bevis 
Detta kapitel presenterar de material och resultat som gjorts i form av intervjuer med 

anställda på Grontmij AB. Information presenteras i sektioner där ordningen styrs av 

de ämnen som diskuterades mest och anses vara viktigast enligt författarna för att 

belysa komplexiteten i  problemen. 

 

4.1 Intervjuer 
Intervjuerna gjordes med samtliga nyckelpersoner inom de två projekt som 

diskuterats tidigare; Projekt Safiren och projekt Spolhallen. Alla intervjuer har 

baserats på samma frågor för att göra det lättare att jämföra och analysera svaren, 

frågeformuläret finns med som bilaga och samtliga svar kommer att redovisas och 

kommenteras på i följande kapitel. Intervjuerna tog plats på det egna kontoret i 

Grontmij AB dels för att alla redan befann sig under samma tak och dels för att de 

anställda känner sig bekväma i den miljön vilket hjälper att ge en mer avslappnad 

attityd under intervjuprocessen.  

 

Författarna tog kontakt via mail med ett dussin anställda som rekommenderats av 

projektledarna för samtliga fokusprojekt. Den genomsnittliga tiden för intervjuerna 

låg på runt 15 minuter, författarna bads hålla de korta och koncisa då det återstod 

mycket arbete för de anställda.  

 

Inom projekt Safiren intervjuades projektledaren, biträdande projektledare, 

installationssamordnaren, fukt sakkunnig, teknikansvarig inom VVS och 

konstruktör/projektör. Teknikansvarig och projektör inom arkitektur var dessvärre 

upptagna med hektiska scheman. 

 

Inom projekt Spolhallen har projektledare, ansvarig för byggbeskrivningar, 

teknikansvarig VVS, uppdragsledare, teknikansvarig el och teknikansvarig för styr 

och övervakning intervjuats. 

 

Allt som allt gjordes 12 intervjuer vilket förser oss med tillräckligt med information 

för att skapa en diskussion och analys. Frågeformuläret för samtliga intervjuer hittas 

som Bilaga i slutet på detta arbete och frågorna i formuläret sattes ihop tillsammans 

med Patrick Lepierre och Jenny Wassvik, båda projektledare för Safiren respektive 

Spolhallen.  
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4.2 Intervjuanalys 
Denna intervjuanalys innefattar intervjuer från anställda som tillhör två separata 

byggprojekt. Samtliga anställda ställdes samma frågor och svaren var likadana för 

nästan alla berörda, den generella uppfattningen kring frågorna är densamma. De 

olikheter som dykte upp beror mestadels på det faktum att anställda hade olika 

kompetensområden. 

 
Inledningsvis förutspådde författarna att den generella uppfattningen skulle vara 

annorlunda från hur man först tänkt sig med tanke på alla skräckhistorier man fått 

höra från projekten, efter de första intervjuerna var så inte fallet. Efter att ha gått 

igenom och transkriberat samtliga intervjuer finns en klar och tydlig röd tråd som 

sträcker sig ner till betongnivå.  

 

Öppenheten inom kontoret uppfattades som en bra kvalité bland anställda. 

Framförallt projektledaren kände att fanns det något man funderade över var det 

bara att hitta personen i fråga och prata om det. Sitter dock flera personer och kliar 

sig i skallen över samma fundering, borde det finnas möjlighet för flera interna 

möten. En person som lät sig intervjuas hade såhär att säga: "Ibland är det lättare 

med en konsult som inte befinner sig inom huset. Då kan man inte glida förbi det". 

Den generella attityden kan vara att man ibland skjuter upp saker för att det ändå 

finns att hitta på bekvämt avstånd lite närsomhelst.  

 

Den öppenhet som tar plats är väldigt mysig har författarna observerat. Anställda 

agerar bollplank för varandras idéer och det finns en ömsesidig respekt och förståelse 

för att alla sitter i samma båt. Lite mer hänsyn till möten vill dock alla intervjuade att 

man ska ha på företaget. Vissa intervjuade beskrev det som att man ibland 

nonchalerade möten för att ta sovmorgon. Interna möten och möten med kund är 

lika viktiga förklarade en av de intervjuade. 

 

Majoriteten av de intervjuade var alla av samma åsikt vad gäller startmöten. Alla 

tyckte att ett startmöte behövs för att hamna på rätt spår. Det ger en möjlighet att 

visualisera projektet och kunna ställa frågor för att få svar på funderingar man kan 

tänkas ha. En god idé är även att på elektroniskt vis skicka dokument som innehåller 

punkter man bör beakta inför möten för att kunna förbereda sig för diskussionen som 

tar plats vid sådana tillfällen.  

 

Ett "Så här jobbar Grontmij" dokument ska även den finnas i verksamhetssystemet 

känner berörda. Den nuvarande arbetsmallen som finns på hemsidan är väldigt luftig 

tycker konsensus. Kravbilden för ens arbete ska finnas tydligt på intranätet 

förklarades det på en av intervjuerna, personen avslutade med "Det känns självklart". 
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Det som också uppfattades som positivt var Grontmijs egenkontroller och 

interngranskningar. En teknikansvarig nämnde detta i en intervju "En bra sak som 

jag inte känner igen från förra företaget ... Det är en bra grej. Så att vi inte släpper 

iväg någonting som är för tokigt". Viljan att kritisera/kontrollera sitt eget arbete är 

alltså evident på företaget. 

 

Vad gäller samordningen och tänkbara förbättringar var alla enade om att de 

problem som fanns är väldigt normala för alla projekt som är större i storlek och 

omfattning. Det som är till fördel för samordningen är att samtliga medlemmar sitter 

under samma tak vilket förenklar något avsevärt. Det ger rum för spontana 

diskussioner utan att dryga via telefon, epost och på arbetsplats 

 
Intervjuerna strukturerades inte bara så att man kunde få en bättre uppfattning över 

exakt hur mycket de olika personerna vet om sin egen roll och ansvar utan även på ett 

sätt som tillåter författarna mäta hur pass mycket de som intervjuades vet om sina 

kollegors arbetsområden. De ställdes frågor som visade hur mycket de egentligen vet 

om de andra kompetensområdena som finns på samma projekt. I stort sett alla visste 

vad en projektledare, konstruktör, arkitekt och uppdragsledare har för uppgift men 

det finns tveksamhet kring hur långt dessa personers ansvarsområden sträcker sig 

och vilka friheter de kan ta för sig själva under ett projekt. 

 

Detta examensarbete skrevs ju med tanken att man vill belysa de olika aktörernas 

ansvar och mandat efter förfrågan från projektledningen på Grontmij AB. Efter 

intervjuerna har man lyckats fastställa att de flesta anställda vet mycket väl vilka 

roller deras kollegor har, vi tror att de helt enkelt väljer att fokusera för mycket på 

sina egna ansvarsområden vilket ger synen av att de inte har förståelse för andra 

kompetenser. 

 

Det skickas en FS-lista vid stora projekt där frågor får svar från byggledaren. De 

intervjuade kände att byggledaren ska ha förmågan att sålla en FS-lista så att varje 

fack får sina respektive frågor, annars blir det dubbel arbete för vissa fack där frågor 

kan vara nära besläktade. 

 

För att detta ska fungera måste byggledaren ha förståelse för vad exakt de olika 

teknikfacken har för arbetsområden och vilka instrument de förlitar sig på för att 

utföra sina arbetsuppgifter. I projekt Safiren orsakade okunskap ett ganska så stort 

problem. De som sitter på VVS-avdelningen hanterar installationer som ritas med 

t.ex. Magicad, detta är något självklart även för författarna. Det som istället hände var 

att de på VVS tvingades använda Revit som är ett underbart program men lämpar sig 

bättre för arkitekter eftersom det är mer ett koncept och visualiseringsprogram. Detta 

beslut satte teknikfacket helt efter i tidsplanen och medförde alla möjliga extra 

kostnader eftersom man nu behövde vänta på att VVS-projektörerna hunnit lära sig 



 

  

 

   

40 
 

att använda Revit, inte nog med det så hoppade deras CAD-samordnare av vilket 

ställde till med ännu fler bekymmer. 

 

Byggledaren behöver därför tidigt ha en förståelse för vilka instrument de olika 

facken behöver, hen behöver inte vara en expert inom varje teknikområde men bör ha 

en generell uppfattning av vilka verktyg respektive fack jobbar med. Det finns 

självklart alltid rum för att testa ny teknik och tvinga fram nyare mer avancerade 

produkter, men dessa kräver tid att förstå och hantera. Det lämpar sig bättre att testa 

nya innovationer vid testprojekt och inte när kund sitter och väntar på sin produkt. 

 

I en annan intervju hade den berörde såhär att säga: "Jag har insett att det inte är 

någon annan som gör det så det är bara för mig att göra det helt enkelt, att jaga tills 

jag får svar ... en del kanske tycker att jag är jobbig och terroriserar de men ska vi få 

bra handlingar så måste vi samordna det." Detta är ett väldigt imponerande tankesätt 

att förhålla sig till men är i längden väldigt slitande på personen. Det ska inte behöva 

vara så omständigt för en person särskilt när alla befinner sig under samma komplex.   

 

Utifrån utdraget kan en viktig punkt formuleras. Det första är inställningen den 

personen har. För att göra ett bra arbete är ibland självfallet att vara "jobbig". Detta 

ska inte vara något som förhindrar anställda. Det har nämnts ett antal gånger i 

intervjuerna att de som är nischade inom ett fack ska ta upp exakt alla små problem 

som förekommer och kan förekomma under projektets gång. Om de som har hand 

om samordningen har en mycket klar bild på exakt vad det är som pågår blir det 

lättare för de att leda projektet åt rätt håll. I varje uppföljningsmöte ska alla köra med 

öppna kort och då avlastas alla frågor på en och samma gång. Man slipper till och 

med jaga. 

 

Något som är av bekymmer för alla företag är avhopp. Vare det sig det är på grund av 

sjukdom, högre ambitioner eller annat kommer det alltid att finnas avhopp. Hur 

skulle man kunna förhindra något så oundvikligt? Rätt resursframförhållning är 

svaret. Som det förklarades av en person under intervjun måste varje enhet ha en 

plan när någon avslutar sin anställning. "Att man gör en bra överlämning för alla 

projekt, inte bara de som är viktigast för deras enhet.". Visst kommer det alltid att 

finnas en överlämningsperiod men målet är att minska det så mycket som möjligt. 

Problemet är oftast inte att någon försvinner, utan den personen inte har någon 

efterträdare.  

 

Man kan självfallet inte tvinga någon vara kvar mot sin vilja, det är människorov. 

Lösningen är förmodligen att ge personen ifråga ett incitament till att vilja vara kvar. 

Vad företaget sen är beredd att ge beror självklart på hur viktig personen är för 

företaget.   
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En anställd beskrev sin vision kring hur arbetet borde framföras på Grontmij AB: "I 

min vision av hur vi borde jobba så har man en person som koncenterar på det 

affärsmässiga ansvaret, emot kund och ser till att alla pratar med varandra. Sen finns 

det en annan person som bär tekniskt ansvar och ser att allt är tekniskt samordnat. 

Det behöver inte vara samma person. I framförallt större projekt så måste det här 

vara två olika personer, två olika kompetenser."  

 

Sammanfattningsvis för intervjuanalysen var alla överens om att fler interna möten 

borde hållas och att dessa behandlades lika seriöst som om det vore möte med kund. 

I överlag visste nästan alla om varandras uppgifter och roller, det fanns tvetydighet 

kring vad för ansvarsområden som fanns men förhoppningsvis kan detta arbete 

belysa fakta kring några av frågorna som de intervjuade hade. Kommunikationen är 

bra ansåg de flesta men ibland kan folk försvinna när man behöver de som mest.  

 

De största problemen är bristen på engagemang från ledningen och kontinuerliga 

avhopp som präglar projekten mest. Dessa två kanske går hand i hand. Visar inte 

ledningen engagemang har anställda inte incitament till att varken fortsätta jobba 

eller jobba hårdare. Bara under den korta tid som författarna befunnit sig på kontoret 

har ett flertal anställda lämnat företaget för att jobba på annat håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

   

42 
 

5. Slutsats 
Resultatet av detta arbete kan sammanfattas som sådan att det finns väldigt mycket 

kvar att studera och flera stora forskningsområden inom konsultbranschen som bör 

utredas i framtiden. I målformuleringen hade författarna bestämt att resultatet av 

detta arbete ska kunna bidra till förbättrad arbete hos projektledningen på Grontmij 

AB.  

 

En kvick reflektering av det arbete som skrivits avslöjar att projektledning är något 

väldigt dynamiskt och väldigt kulturellt i den bemärkelsen att olika länder driver sina 

verksamheter på olika sätt. Konceptet projektledningen är något för stort för att 

sammanfatta i ett enda verk, särskilt av studenter som saknar en praktisk förståelse 

för hur den processen drivs och sköts utanför den trygga akademiska världen. 
 
Att beskriva ett gemensamt arbetssätt med hjälp av ramverk och regler är väldigt 

svårt att utföra i en bransch som är väldigt dynamisk och som kontinuerligt försöker 

utveckla sin projektmetodik. Det man kan konstatera är att Grontmij AB bör 

undersöka hur de själva arbetar mot kund och inte hur man kan implementera nya 

sätt att arbeta på. Rådet är att dokumentera hur de alltid arbetat tidigare och inte hur 

de kan arbeta på nya sätt.  

 

Det finns väldigt många kända projektmetodiker, fler än vad som egentligen behövs 

och dessa kan ibland stjälpa mer än vad de hjälper verksamheter. Företagsägare 

måste anpassa sin metodik till sin marknad, något som flera av dessa amerikanska 

modeller inte tar hänsyn till. I dagsläget bor vi i Sverige och inte i USA, Japan eller 

Tyskland. Sverige är inte ett av världens ledande länder inom byggbranschen av en 

slump.  

 

Grontmij AB ska därför utreda och dokumentera det egna arbetet inom Sverige, detta 

för att fortsättningsvis skapa en samarbetsvillig miljö där enheter har ett gemensamt 

arbetssätt. Detta tillåter organisationen att bli mer flexibel och inte beroende av 

enskilda anställda. Detta bidrar även till generalkonsultarbetet eftersom kunden då 

lockas eftersöka alla kompetenser på företaget och inte specifika konsulter. 

 

Fokus skall även gå från att skapa fakturerbara timmar till en kvalitativare produkt 

till kund. Kundnytta är viktigare än egennytta tycker författarna. Konsulter på 

företaget ska tänka att de utför något av värde för kund för att optimera 

kundnöjdheten. Kunden ska inte bara känna att kraven bemöts men även att 

konsulterna ger förslag på alternativa lösningar som kan påverka tid, kostnad och 

kvalité. 

 

 



 

  

 

   

43 
 

Målet med detta arbete var att definiera de roller och ansvar en konsult på Grontmij 

AB kan komma att ställas inför. Det är vår åsikt att detta arbete ger framtida 

konsulter flera punkter att reflektera över i det egna arbetet. Vad för roller och vilket 

ansvar de har finns redogjorda i ett arbetarnas ramverk som utgör den modell mot 

vilket de kan arbeta mot. 

 
Vår slutsats är att Grontmij AB har god förmåga att förbättra arbetet inom 

projektledning genom att beakta hur de arbetar internt. Medlemmarna i 

organisationen besitter god kunskap och förståelse för varandras roll och ansvar i 

projekt och deras arbete är utfört på ett sätt som vi som studenter kan förstå genom 

att ha gått vår utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan.  

 

Vidare är våra råd och uppmaningar enbart vad de är; endast råd och uppmaningar 

och är inte på något sätt negativ kritik mot vare sig företaget eller anställda. Kapitlet 

arbetarnas ramverk är framtaget genom att ha sett företaget arbeta, alltså är all 

kunskap redan tillgänglig för Grontmij AB. Det enda som behövs är incitament till att 

vilja dela med, utveckla, och integrera denna kunskap så att arbetet förbättras 

ytterligare. 
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6. Förslag till förbättringsåtgärder 
För att ett företag ska ha kommit så långt som Grontmij måste det ha funnits en 

vinnande formel. Visst finns det inga större problem inom Grontmij, det mesta sker 

som det gör och det verka funka. If it isn't broken don't fix it. Dock i slutändan 

handlar det om att växa som företag. Stunden då man är nöjd med sitt nuvarande 

läge är stunden då man förlorat. Nedan följer förslag till förbättringsåtgärder. 

 

Dokument/mall i verksamhetssystemet med punkter. Som det har framgått i 

undersökningen finns det önskan om skriftliga beskrivningar i verksamhetssystemet. 

Det mesta av kunskapsöverföringen inom Grontmij sker muntligt och det verkar 

funka. Dock skulle ett dokument med tydliga punkter förenkla och spara tid. Det som 

behöver ingå i dokumentet är det som sägs under startmöten. Den informationen 

som alla får av projektledare, som alla är nöjd med. Allt som behöver göras är att de 

skrivs ner samtidigt som projektledaren förklarar de. Utifrån det kan ett dokument 

skrivas där alla de förklaringar ingår. De punkterna som är aktuella för alla projekt 

kan markeras samt de som är mer specifika kan skrivas som sidoanteckningar. 

Det kan uppnås genom att protokoll föra alla projektmöten till en början. Efter alla  

dokument slutförs kan de finnas i verksamhetssystemet. Sedan kan det användas 

under framtida möten. 

 

Startmöten brukar oftast vara stunden då det mesta klargörs. Som intervjuanalysen 

påpekade så har majoriteten sagt att det är just vid startmöten då projektledaren har 

lett alla åt rätt håll och svarat på frågor. Här har undersökningen visat två sätt att 

kunna förbättra startmöten ytterligare. 

Först och främst kan det som nämnts tidigare i detta kapitel börja med att 

implementeras i mycket större utsträckning. Finns det dokument som ovanför 

kommer det att kunna tas med och tas upp under startmöten för klargöra saker och 

ting ännu tydligare. 

 

Andra metoden är via en WBS-analys. Denna metod implementerades under hösten 

2008 och har förklarats noggrannare i tidigare kapitel. Just nu används den 

framförallt i större projekt och är något som alla författarna har frågat reagerat 

positivt på. Biträdande projektledare sa även "om det var upp till mig skulle jag 

använda den i alla startmöten".  

 

Under startmöten skulle en WBS analys hjälpa. Alla ska komma på exakt alla små 

saker som de kommer att vara tvingade till att göra under projektets gång. Alla ska 

försöka  skriva punkter där krockar kan förekomma och eventuella 

förhindringsåtgärder. Mallen eller dokumentet som nämnts ovan kan tillhandhållas 

vid detta stadie. 
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Uppföljningsmöten. Detta kan bara ses som kompletterande om dokumentation 

inom organisationen är förbättrad. Genom att ha mallen eller modellen kan det tas 

upp under varje uppföljningsmöte. Genom att stämma av med dokumentet och det 

som har sagts konsekvent kommer det att leda till färre missar och mindre 

missförstånd. Det som kan också förbättras är att ha dessa uppföljningsmöten oftare. 

Ett citat från en av de intervjuade: "...man behöver inte ha 3 timmars möten, ta bara 

en halvtimme om veckan". Så länge alla samlas och tar en snabb genomgång. Detta 

kombinerat med attityden att alla kör med öppna kort kommer att gå en lång väg. 

 

Prioritering av interna möten. När det kommer till generella mindre konsultuppdrag 

kan interna möten avprioriteras. Men vid större projekt är det lika viktigt att möten 

behandlas som möten med kund/beställare.  

 

Resursframförhållning. Att optimalisera resursframförhållningen kan verka som ett 

helt examensarbete helt för sig. Att alla fack ska ha en plan för efterträdare vid 

avhopp eller byte av kompetens är livsviktigt. Oavsett hur spontana avhopp är så ska 

det finns en reserv som kommer att kunna sätta sig in i ett projekt. Det kommer att 

alltid ta tid tills den nya kommer igång men fördröjningen kan minskas om det finns 

väldokumenterade kravbilder som arbetaren kan ta del av och en grundutbildning 

över hur Grontmij AB jobbar. 

 

Intranätet. Det behövs en tydligare struktur på intranätet som alla kan ta del av på ett 

enkelt sätt. Ett exempel vi stötte på i arbetsplatsen var att vi hade tagit flera hundra 

bilder som skulle till en anställd, istället för att digitalt placera bilderna på den 

anställdes hårddisk fick vi ladda upp alla bilder på en äldre 2.0 USB-sticka. Det 

behövs alltså ett system som är vänligt att skåda och som innehåller information som 

alla kan ta del av på ett enkelt sätt.  

 

Sökbarheten för diverse dokument måste även den förenklas  så att det finns en 

"Drag and drop" funktion så att användaren kan enkelt ladda upp ett projektrelaterat 

dokument till en mapp som alla kan se  i den egna projektgruppen, visserligen finns 

denna funktion redan på företaget men sökbarheten är svår eftersom alla dokument 

bär väldigt udda namn. Tanken är alltså att göra systemet mer lätthanterligt än vad 

den redan är. Alternativt kan man skapa en total kunskapsbank där dokument finns 

tillgängligt för precis alla på företaget, detta innebär att nya projekt kan enklare ta del 

av tidigare projekt, dock kommer det krävas med administration i och med att man 

måste skapa ett tydligt söksystem. 
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"Grontmij Way", Grontmij AB är ett byggtekniskt företag också vilket innebär att 

anställda förväntas behärska byggtekniska kunskaper såsom kunna uttrycka sig med 

rätt byggtekniska termer.  En grundutbildning som erbjuder både repetition inom 

byggtekniska begrepp och de vanligaste byggtekniska lösningarna skulle erbjuda 

anställda en säkrare start på sin framtida karriär på Grontmij AB. Här kan man även 

lära nya anställda hur Grontmij AB fungerar och vad för filosofi de jobbar med. 

 

"GrontmijCam", Denna lösning dedikerar vi till våra kamrater på högskolan. Via våra 

intervjuer har vi fått en förståelse för att dokument och text kan vara väldigt 

ansträngande att ta sig igenom vilket ökar chanserna för att information förloras i 

processen. Lärdomar som sprids muntligt är något som är väldigt vanligt på Grontmij 

AB. Idéen är att implentera videoinspelning där anställda håller videologgar över 

kunskaper de fått efter och under projekt. Här erbjuder man hjärnans nästan alla 

sinnen ett stimuli till att ta in information. Denna metod fungerar väl på två olika 

sätt. Dels får företaget en virtuell kunskapsbank som de kan använda för att avgöra 

framgång och dynamiskt dokumentera företagets arbetsmetodik och slutligen så kan 

detta användas som ett incitament till att sprida kunskap mellan konsulter. 

 

Det man kan göra är att företaget har rätt till videologgarna för syftet att 

dokumentera de medan anställda får via en fast summa ta del av informationen. För 

detta krävs att man kategoriserar videologgarna efter specifika sökord. Fördelen med 

denna lösning är att konsulten som spelat in sin lärdom får de pengar andra anställda 

betalat för att ta del av loggen vilket erbjuder ett incitament till kunskapsöverföring 

samt att vid eventuell avhopp kan företaget ändå erbjuda en viss 

resursframförhållning i och med att de sitter på personens kunskap och inte 

nödvändigtvis på personen.  

 

Enda nackdelen med denna metod är att den förmodligen tar upp mycket plats på 

företagets  servers då videofilmer är oftast i större format än dokument och bilder. 
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7. Förslag för fortsatt arbete 
 

1. Ett examensarbete där ett sätt att implementera detta förbättringsförslag och 

modellen på ett effektivt sätt. 

2. Forska resursframförhållningsplaner. 

3. Skriva ett dynamiskt arbete som beskriver Grontmij ABs egna arbetsmetoder. 
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Bilagor 
 

Frågeformulär för intervjun: 

 Vad är din roll i detta projekt? 

 Anser du att din rollspecifikation är tydlig? 

 Hur ser din rollspecifikation ut? 

 Hur fick du fram den? 

 Vad tror du att en otydlig kravbild kan få för följder? 

 Hur skulle ni vilja se att denna förmedlades? 

 Hur skulle ni vilja att denna skulle beskrivas? 

 

 Hur ser dina befogenheter ut? (tekniska, ekonomiska) 

 Anser ni att dina befogenheter är tydligt redogjorda? 

 Hur har du fått detta specificerat? 

 Vad tror du att en otydlig kravbild kan få för följder? 

 Hur skulle ni vilja se att denna förmedlades? 

 Hur skulle ni vilja att denna skulle beskrivas? 

 

 Hur fungerar samordningen mellan de olika teknikfacken i projektet? 

 Vad har fungerat bra? 

 Vad har fungerat sämre? 

 Vad tror ni att bristande samordning kan få för följder? 

 Har det blivit det i detta projekt, i sådant fall vad? 

 Vad skulle man kunna göra för att förbättra samordningen? 

 

 Vad har en projektledare för roll? 

 Vad har en projektledare för ansvar? 

 

 Vad har en uppdragsledare för roll? 

 Vad har en uppdragsledare för ansvar? 

 

 Vad har teknikansvarig för roll? 

 Vad har teknikansvarig för ansvar? 

 

 Vad har projektör för roll? 

 Vad har projektör för ansvar? 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemställning
	1.3 Vad är en konsult
	1.4 Vad är generalkonsultering
	1.5 Målformulering
	1.6 Avgränsningar
	1.7 Lösningsmetoder
	1.7.1 Litteratur
	1.8 Periodisering av informationsflöde


