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S A M M A N F A T T N I N G  
Ett av de företag som ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling är WSP, vilket är 

ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. De har ett globalt innovations- 

och hållbarhetsprogram som ger stöd i ett arbete med att framtidssäkra sina uppdrag: 

Future Ready. Problemet är att det i dagsläget inte är helt självklart för en teknisk 

konsult att erbjuda ett kunderbjudande som även innehåller mjuka värden. Branschens 

företag ställs inför utmaningen att förflyttas från en traditionell domänexpertis till att 

vara den som även aktivt minskar den osäkerhet som finns hos kunder, partners och 

medarbetare vad gäller hållbarhetsfrågor. Därför är syftet med detta arbete att bidra till 

en ökad förståelse för drivkrafterna och hindren för att lyckas med  denna typ av 

förändring och implementering.  

Detta arbete vilar på en konceptuell modell, bestående av olika teoriområden, vilken är 

en potentiell utvecklingsprocess för en teknisk konsult att gå från traditionell 

domänexpertis till ledande inom innovation. De tre övergripande teoriområdena är 

Concurrent Engineering (CE), Designdriven innovation (DI) och kulturförflyttning. CE 

är en metod som bygger på ett samverkande arbetssätt för att utvidga den kontextuella 

förmågan med avseende på värdeerbjudanden, DI bygger på ökandet av värdet av 

domänexpertisen vilket ökar den innovativa förmågan och kulturförflyttningen antas ske 

parallellt med dessa eftersom man i och med den här förflyttningen ändrar fokus från 

endast hårda värden till att även inkludera mjuka.  

För att genomföra detta arbete har en kvalitativ metod och Mode 2 i huvudsak tillämpats. 

Dessutom har en litteraturstudie genomförts och insamling av empiriskt material har 

skett genom en processkartläggning samt intervjustudie. Analysen för litteraturstudien 

genomfördes iterativt och intervjustudien utgick från en analysmodell som författaren 

själv tagit fram, baserat på ett antal nyckelord och teman.  

Den största drivkraften för att implementera ett arbete med Lead in innovation är tid. 

Tid är den gemensamma nämnaren vad gäller problematik i dagsläget som identifierades 

kopplat till de tre teoriområdena. Det största hindret för implementering av CE är det 

specifika arbetssättet som ”låser fast” medarbetarna till specifika projektdagar. För DI 

handlar det om det innovativa tankesättet som är svårt att påverka. Angående 

kulturförflyttningen handlar det om komplexiteten som finns i och med att den tillhör 

det dolda och därmed är svår att ta till sig.  

Även om det här arbetet kräver fortsatta studier för att vara genomförbart så belyser det 

många nya intressanta synvinklar och förslag på en möjlig utvecklingsprocess. Därmed 

bör detta arbete betraktas som ett bidrag till ett incitament att påbörja en resa för såväl 

WSP som andra företag eller organisationer att gå från traditionell domänexpertis till 

Lead in innovation.  

Nyckelord: Concurrent Engineering, Designdriven innovation, 

kulturförflyttning, värdeskapande, samverkan  
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A B S T R A C T   
One of the companies at the forefront of sustainable development is WSP, which is one 

of the world's leading analysis and engineering consulting companies. They have a 

global innovation and sustainability program with the aim to see and analyze the future 

more clearly: Future Ready. The problem is that it is not always obvious for a technical 

consultant how to offer and increase the soft values towards the customer. The industry's 

companies are faced with the challenge of moving from a traditional domain expertise 

to be the one who also actively reduces the uncertainty that exists among customers, 

partners and employees in terms of sustainability issues. Therefore, the purpose of this 

work is to contribute to an increased understanding of the driving forces and obstacles 

to succeed with this type of change and implementation. 

 

This work rests on a conceptual model, of different theory areas, which is a potential 

development process for a technical consultant to move from traditional domain 

expertise to leading innovation. The theory is based upon Concurrent Engineering (CE), 

Design-driven Innovation (DI) and cultural movement. CE is a method that is based on 

a collaborative approach to expand the contextual ability regarding value offering, DI is 

based on how to increase the domain expertise value, which increases the innovative 

ability and the cultural movement is assumed to be parallel to these because this 

movement changes focus from only hard to even soft values.  

To carry out this work, a qualitative method and Mode 2 have mainly been applied. In 

addition, a literature study has been conducted and the collection of empirical material 

has been done through a process mapping and interview study. The analysis for the 

literature study was carried out iteratively and the interview study was based on an 

analysis model which the author herself produced, based on several keywords and 

themes. 

The biggest driving force for implementing work with Lead in innovation is time. Time 

is the common denominator regarding the current problem areas and seen as an 

interlinkage between the three areas within this project . The biggest obstacle to 

implementing CE is the specific way of working that "locks in" the employees to specific 

project days. DI requires every employee to think innovative, which can be hard to 

achieve. Due to the fact that the culture is hidden, it is hard to grasp which indeed makes 

it hard to overcome.  

Although this work requires continued studies to be feasible, it highlights many new 

interesting perspectives and proposals for a possible development process. Thus, this 

work should be regarded as a contribution to an incentive to start a journey for both 

WSP and other companies or organizations to move from traditional domain expertise 

to Lead in innovation.  

Keywords: Concurrent Engineering, Design-driven Innovation, cultural 

movement, value creation, cooperation  
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D E F I N I T I O N E R  

Nedan förklaras begrepp som definierats av författaren själv och som gäller specifikt för detta 

arbete, de är således inte allmängiltiga. 

Hårda värden Teknik, konstruktionshandlingar och ingenjörsmässig kompetens.  

Innovativ förmåga Förmåga att tänka i nyskapande banor.  

Kontextuell förmåga 
Förmåga att förstå sin omgivning och det sammanhang man befinner sig i  så 

som andra nära arbetande discipliner. 

Lead in innovation 
Ett aktivt arbete för att skapa mer värde för sina kunder och även öka sin egna 

kontextuella förmåga. 

Mjuka värden Värdeskapande, trygghet och goda relationer.  

Teknisk konsult  Konsult som arbetar med att lösa tekniska problem (konstruktionslösningar etc.)  

Traditionell domänexpertis  

Det område som en teknisk konsult har s ina huvudsakliga kunskaper inom ur ett 

traditionellt perspektiv. Den tekniska konsulten innehar den kompetens som 

krävs för att kunna lösa de tekniska problem som denne dagligen ställs inför.  

Värdeerbjudande 

Ett värdeerbjudande som innebär att kunden får mer värde för samma produkt 

som innan. Med andra ord ett värdeerbjudande som förutom hårda värden även 

innehåller mjuka värden.  
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1  I N L E D N I N G  

Detta avsnitt syftar till att engagera och leda in dig som läsare i ämnet som detta 

examensarbete berör. Avsnittet tydliggör bakgrund,  problemdiskussion, syfte, frågeställning, 

avgränsningar samt en kort beskrivning av arbetets disposition. 

1 . 1  B A K G R U N D  

Aldrig tidigare har det varit så viktigt att tänka, planera och agera ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Medvetenheten kring klimatpåverkan har lett till att allt fler 

börjat engagera sig i detta ämne då snart ingen längre kan välja alternativet att blunda 

inför det faktum vi står inför. Inte minst det faktum att jordens resurser tog slut redan 

den 1 augusti 2018 (WWF, 2018). 

”Vår hemläxa är långtifrån gjord. Vi konsumerar planetens resurser i en rasande takt och 

släpper ut för mycket koldioxid. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss e n 

smärtsam påminnelse om extrema väder som riskerar att bli vanligare om 

klimatförändringarna fortsätter. Nu är det avgörande att polit ikerna, näringslivet och 

privatpersoner växlar upp.” 

- Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF (WWF, 2018). 

Alla måste vi därför bidra med det vi kan och däribland bär inte minst företagen ett stort 

ansvar. Ett av de företag som ligger i framkant vad gäller ett aktivt arbete med hållbar 

utveckling är WSP, vilket är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

WSP vill ha en nyckelposition i framväxten av hållbara och välmående samhällen. De 

har drygt 43 600 medarbetare, varav ca 4 100 av dem finns i Sverige, på 550 kontor i 

totalt 40 länder. De verkar på den lokala marknaden med stöd av global expertis. Som 

tekniska experter och strategiska rådgivare har de tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom projektörer, konstruktörer 

och projektledare. WSP ser sitt ansvar i att vägleda och råda deras kunder på ett sådant 

sätt att de kan fatta väl underbyggda beslut för att möta framtidens förändringar eftersom 

deras utgångspunkt är att världen i framtiden kommer att se annorlunda ut. De hjälper 

även kunderna att värna om miljön, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, 

minska klimatpåverkan och öka människors livskvalitet. Detta görs genom att ha god 

kunskap om kundernas behov, utmaningar och möjligheter samt globala trender inom 

områdena klimatförändringar, teknikutveckling, samhällsutveckling och resurser.  

Förutom ett arbete med hållbarhet ur ett större perspektiv har även WSP ett globalt 

innovations- och hållbarhetsprogram som ger stöd i ett arbete med att framtidssäkra sina 

uppdrag: Future Ready. Future Ready inrättades först i Storbritannien år 2015 och finns 
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idag även i mellanöstern, Australien, USA, Nya Zeeland och Kanada. Just nu håller 

Future Ready på att etableras i Sverige och bygger på tre grundpelare:  

1. See the future more clearly – Att ha koll på de utmaningar och möjligheter 

framtida förändringar innebär för kunder inom de sektorer som WSP verkar inom. 

2. Design for today – Utmana de råd och lösningar som levereras idag för att även 

uppfylla framtidens behov genom att ta in kunskapen om fö rväntade ändringar i 

uppdragen. 

3. Lead in innovation – WSP positionerar sig som innovativa samhällsutvecklare 

genom att utveckla sitt tankeledarskap och tekniska expertis inom de områden 

som WSP verkar inom.  

Programmet syftar till att WSP ska bli mer proaktiva och innovativa samt ha ett 

framtidsinriktat arbetssätt underbyggt av egen forskning. Detta är med andra ord en del 

av WSP:s sätt att ”framtidssäkra världen” och ”ta ansvar för framtiden” med avseende 

på deras uppdrag. WSP har en önskan om att bli teknisk ledande konsult vilket 

framförallt ringar in den tredje grundpelaren i Future Ready: Lead in innovation. 

Begreppet Lead in innovation definieras av författaren som ett aktivt arbete, för en 

teknisk konsult, med att öka sin innovativa och kontextuella förmåga med mål att 

generera mer värde för sina kunder.  

1 . 2  P R O B L E M D I S K U S S I O N  

I dagsläget ligger mestadels fokus hos en teknisk konsult att enbart koncentrera sig på 

hårda värden. Man innehar en traditionell domänexpertis vilket innebär att man kan 

leverera sina tjänster och lösa de problem man dagligen ställs inför . Dock saknas det ett 

incitament till att proaktivt arbeta och tänka på ett innovativt sätt. Dessutom läggs alltför 

ofta riskfaktorer på både pengar, tid samt material vilket varken är hållbart ur ett 

ekonomisk som ett ekologiskt perspektiv. Forskning visar även att vi redan idag kan se 

förändringar i klimatet utöver de naturliga variationerna (Smhi, 2019) vilket påvisar att 

vi måste börja agera nu. Dessa utmaningar kan inte mötas med utgångspunkt ur den 

traditionella domänexpertisen på grund av behovet av ökad innovation och förnyelser. 

Därmed ställs branschens företag inför utmaningen att förflyttas från den traditionella 

domänexpertisen till att vara den som även aktivt minskar den osäkerhet som finns hos 

kunder, partners och medarbetare vad gäller hållbarhetsfrågor. En sådan förflyttning 

kan, så som WSP:s idéer om Lead in innovation, innebära såväl förändrade arbetssätt 

som ett förändrat innovativt tankesätt, vilket forskare som exempelvis Liker (2009) 

menar är ett komplicerat förändringsarbete. Det kan även leda till en affärsmässig 

möjlighet att utveckla medarbetarna och i längden tjäna mer pengar.  Inte minst med 

tanke på att kunna sticka ut i mängden bland konkurrerande företag och även överleva 

på sikt.  
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Även om den här studien i huvudsak riktar sig mot WSP är det relevant även för andra 

intressenter, exempelvis liknande företag eller organisationer, eftersom hållbar 

utveckling är något som berör alla. För de sekundära intressenterna kan dock eventuella 

justeringar och tillämpningar krävas för att anpassas till aktuellt företag eller  

organisation.  

1 . 3  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G  

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för drivkrafterna och hindren 

för att lyckas med denna typ av förändring och implementering . Detta för att påbörja ett 

arbete med att uppfylla WSP:s önskan om att bli teknisk ledande konsult  som förutom 

sin traditionella domänexpertis även kan erbjuda mervärde för sina kunder och proaktivt 

arbeta för en mer hållbar utveckling. I enlighet med arbetets syfte har därmed följande 

frågeställning utformats: 

Vilka drivkrafter och hinder finns det för att implementera ett arbete med Lead 

in innovation på ett specifikt WSP-kontor i Sverige? 

1 . 4  A V G R Ä N S N I N G A R  

Detta arbete avgränsas genom att enbart samla in empiriskt material från ett specifikt 

kontor på WSP där endast affärsområdet Byggprojektering kommer att studeras. Det 

valda kontoret ligger beläget i en medelstor stad i södra Sverige. På kontoret sitter totalt 

ca 120 konsulter verksamma inom 5 olika affärsområden. Byggprojektering på WSP 

finns i hela Sverige, med ca 500 medarbetare på 45 orter, och är verksamma inom allmän 

husbyggnad, industribyggnad och infrastrukturläggning där de stöttar sina kunder i alla 

skeden i byggprocessen. 

1 . 5  D I S P O S I T I O N  

En sammanfattning av arbetets disposition och innehåll redovisas kortfattat i Tabell 1 

på nästa sida.  
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Tabell 1. Disposition av arbetet. 

Avsnitt Innehåll 

2 Metod  

Avsnittet inleds med att förklara, beskriva och motivera hur arbetsprocessen har strukturerats 

och genomförts. För att kunna ge läsaren möjlighet att granska arbetets trovärdighet 

presenterar detta avsnitt vilka metoder som tillämpats, kvalitativ metod och Mode 2, samt 

varför dessa metoder valdes. Avsnittet innehåller även information om hur litteraturstudien 

genomförts, hur insamling av empiriskt material gått till och hur materialet senare analyseras. 

Dessutom beskrivs de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits för att erhålla en hög kvalitet i 

arbetet samt hur etik och sekretess har beaktats.  

3 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som avgränsar detta arbete. Här 

beskrivs även ett förslag på en möjlig utvecklingsprocess för en teknisk konsult att nå Lead in 

innovation genom teoriområdena Concurrent Engineering, Designdriven innovation samt 

kulturförf lyttning och Hoshin Kanri: Catchball Process. 

4 Resultat och 

analys 

Detta avsnitt innehåller resultat från processkartläggningen samt intervjustudien. Ytter ligare 

innehåller detta avsnitt delanalyser kopplade till intervjustudien, baserade på Bilaga 2, och 

för mer omfattande och djupgående analyser hänvisas läsaren till avsnitt 5.  

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och delanalyserna på ett djupare plan. Dessutom 

diskuteras de val av teoriområden som gjorts och dess potentiella konsekvenser. Avsnittet 

berör även den problematik som finns kopplat till den konceptuella modellen samt en 

reflektion som kritisk granskar och ifrågasätter det genomförda arbetet.  

6 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras svaren på de frågeställning som ställdes inledningsvis i det här 

arbetet. Avslutningsvis presenteras tankar och idéer till eventuella fortsatta studier.  

 

 

  



 

 

 

Metod  5 

 

2  M E T O D  

Avsnittet inleds med att förklara, beskriva och motivera hur arbetsprocessen har strukturerats 

och genomförts. För att kunna ge läsaren möjlighet att granska arbetets trovärdighet 

presenterar detta avsnitt vilka metoder som tillämpats, kvalitativ metod och Mode 2, samt 

varför dessa metoder valdes. Avsnittet innehåller även information om hur litteraturstudien 

genomförts, hur insamling av empiriskt material  gått till och hur materialet senare analyseras. 

Dessutom beskrivs de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits för att erhålla en hög kvalitet i 

arbetet samt hur etik och sekretess har beaktats. 

Kortfattad information om varje underavsnitt samt dess syfte redovisas i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Sammanfattning av metodavsnittets underavsnitt samt dess syfte.  

Avsnitt  Innehåll 

2.1 
Arbetets 

tillvägagångssätt  

Förklarar hur arbetsprocessen har strukturerats och genomförts. Beskriver 

utgångspunkten för arbetet och hur arbetet successivt vuxit fram genom de 

frågor samt insikter som uppstått och hur de har påverkat arbetets riktning 

samt resultat.  

2.2 Alternativa metoder  Klargör vilka olika typer av metoder som finns att tillämpa.  

2.3 De valda metoderna 
Beskriver och motiverar varför de valda metoderna, kvalitativ metod och Mode 

2, har använts i detta arbete.  

2.4 Litteraturstudie 
Redovisar hur litteraturstudien har genomförts genom att presentera vilka 

resurser som har utnyttjats samt vilka sökord som använts.  

2.5 
Insamling av 

empiriskt material  

Tydliggör hur insamlingen av empiriskt material gått till; processkartläggning 

och intervjustudie.  

2.6  Analysmetoder 

Beskriver hur analyseringen av litteratur- samt intervjustudien gått till. 

Litteraturstudien genom en iterativ process där teoriområdena successivt 

avsmalnats. Intervjustudien genom en kombination av kodning, kategorisering 

samt teoretisk tolkning.  

2.7 
Kvalitetshöjande 

åtgärder 

Beskriver hur validitet, reliabilitet, författarens beroendeställning samt 

objektivitet påverkat arbetet. Syftet med dessa kvalitetshöjande åtgärder är att 

säkerställa studiens relevans. 

2.8  Etik och sekretess Visar hur etik och sekretess har behandlats i detta arbete.  

2 . 1  A R B E T E T S  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  

Ämnesval, fokus och frågeställning utvecklades successivt i nära dialog med det 

studerade företaget och utifrån under examensarbetet framkomna resultat. Valet av 

teoretiska koncept är selektivt , kontextuellt och pragmatiskt motiverat av kopplingen till 

det studerade företagets egen förståelse för förflyttningen mot Lead in innovation.  

Utifrån WSP:s tankar kring förändrat arbetssätt respektive förändrat, innovativt, 
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tankesätt för att nå Lead in innovation, som framkom i tidiga samtal med representant 

för företaget, har examensarbetet tagit initial utgångspunkt i två koncept; Concurrent 

Engineering och Designdriven innovation. När det gäller förflyttningen från traditionell 

domänexpertis mot Lead in innovation har litteratur som berör kulturförflyttning 

beaktats, med särskild fördjupning mot Hoshin Kanri: Catchball Process eftersom det är 

den som WSP Byggprojektering har valt att arbeta med. Måldelning och en känsla av 

delaktighet är dessutom oerhört viktigt på en arbetsplats vilket i sin tur skapar 

engagemang, något som är avgörande vid förändringar  (Bergman & Klefsjö 2012; Liker 

2009; Peterson et al. 2015). Inom ramen för de här koncepten och med bäring mot de 

problem och den frågeställning som detta arbete utgår ifrån har litteraturgenomgången 

särskilt fokuserat på att undersöka hur en stabil grund för förändringarna skulle kunna 

byggas upp. Det vill säga hur områdena är besläktade och hur de hänger ihop med 

varandra. En breddad litteraturstudie med bäring mot förändringsledning kan motiveras 

utifrån examensarbetets resultat, om man önskar det mindre kontextualiserat.  

2 . 2  A L T E R N A T I V A  M E T O D E R  

Ett explorativt arbetssätt karakteriseras av att riktningen ändras för studien var tefter 

resultaten av nya data presenteras och nya insikter uppstår (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Med andra ord utgår en explorativ studie från ett bredare perspektiv 

som på ett flexibelt sätt avsmalnar ju längre arbetet  fortskrider (ibid.). Gibbons, et al. 

(2002) beskriver två metoder som på ett omfattande sätt skildrar hur ett arbete fortskrider 

som de kallar för Mode 1 och Mode 2. Mode 1 förhåller sig till traditionella 

disciplinstrukturer där en upptäckt bygger på en annan till skillnad från Mode 2 där 

kunskap kommer från ett brett spektrum av reflektioner och kännetecknas av 

tvärvetenskaplighet ur ett mer heterogent och flexibelt distribuerat system (ibid.). Med 

andra ord syftar Mode 1 till att fylla en specifik kunskapslucka och oavsett vad man 

kommer fram till under arbetets gång så håller man sig strikt på samma väg för att nå 

slutmålet oavsett vilka insikter som uppstår längs vägen. Likt det explorativa arbetssättet 

syftar Mode 2 till att utifrån det breda perspekt ivet successivt arbeta sig fram till en 

frågeställning där man under vägen har ett öppet sinne för nya insikter som kan komma 

att styra vägen framåt. 

Om Mode 1 och 2 representerar de stora, grövre penseldragen av metodval representerar 

kvantitativa och kvalitativa metoder de mindre men med större detaljrikedom. I den 

kvantitativa metoden läggs mycket arbete på att utveckla mätinstrument som mäter med 

noggrannhet och precision där forskning söker besvara frågor om antal och mängd 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). Till skillnad från den kvantitativa metoden kan 

den kvalitativa framstå som mer splittrad. Den kvalitativt inriktade forskningen utgår 

från att allt måste bedömas utifrån människors erfarenheter av verkligheten och deras 

olika perspektiv på denna verklighet (ibid.).  
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Vidare beskrivs att den kvalitativa forskningen därmed söker svar på frågor om 

företeelsers art och sort. Skillnader kring datainsamling för den kvantitativa metoden är 

ofta i form av siffror där den kvalitativa har mycket text (Tjora, 2012). 

Tillvägagångssättet är dessutom en skillnad metoderna emellan. Den kvantitativa 

metoden har ett deduktivt (teori- och hypotesdrivet) tillvägagångssätt där den kvalitativa 

metoden har ett induktivt (explorativt och empiridrivet) tillvägagångssätt (Tjora, 2012). 

Anledningen till att man väljer en metod att utgå från är för att den ger den information 

man söker efter vilket leder till att man på så vis kan fullborda sin undersökning (Bell, 

2000). Detta styrks även av Tjora (2012) som menar att i all forskning kommer en 

realistisk hänsyn att spela in, även om man bedömer relevansen hos kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder. Frågorna man ställer i forskningen belyser tydligt 

skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning där Carlström & Carlström 

Hagman (2006) beskriver typiska frågor för kvantitativ forskning som:  

- Hur mycket?  

- Hur ofta?  

- Vilket är genomsnittsvärdet?  

- Finns säkerställda samband mellan variablerna X och Y?  

- Finns skillnader?  

Vidare hävdar Carlström & Carlström Hagman att karakteristiska frågor för kvalitativ 

forskning är: 

- Vad betyder detta? 

- Vad är karakteristiskt för denna företeelse? 

- Hur ska vi förstå det här? 

Tjora (2012) menar att det är vanligt förekommande att vi lägger stor vikt vid hur 

kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning vilket bl.a. Carlström & 

Carlström Hagman (2006) ovan besannar. Men Carlström & Carlström Hagman (2006) 

menar även att det inte finns några absoluta gränser metoderna emellan. Detta styrks 

även av Bell (2000) som belyser vikten av att inget vetenskapligt angreppssätt enbart 

vilar på en enda metodik eller att man utesluter någon metod bara för att den kallas 

kvalitativ eller kvantitativ – en kvalitativ studie kan exempelvis ha kvantitativa drag. 

Efter analysering av problemformuleringen kan det visa sig att såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod bör användas (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  

Dessutom belyser Carlström & Carlström Hagman (2006) att gemensamt för de 

kvalitativa och kvantitativa metoderna är kravet på att forskaren ärligt och noga 

redovisar sina utgångspunkter liksom faserna i själva genomförandet och resultaten. 

Samma författare beskriver även att de slutsatser som dras ska sakligt beläggas med 

hänvisning till empiri och teori där såväl bekräftande som avvikande resultat ska 

beaktas.  
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2 . 3  D E  V A L D A  M E T O D E R N A  

Den övergripande regeln vid val av metod är att det är syftet med studien som ska styra 

valet (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Bell (2000) menar även att man måste 

bestämma sig för vilken eller vilka metoder som passar bäst för sitt syfte och därefter 

utforma sina verktyg för informationssamling på ett lämpligt sätt. Syftet med detta 

arbete är att bidra till en ökad förståelse för drivkrafterna och hindren för att lyckas 

med denna typ av förändring och implementering. Eftersom detta syfte söker svar på 

frågor som är svåra att mäta med exempelvis siffror utan mer riktar sig mot att förstå 

hur människor fungerar har en kvalitativ metod tillämpats. Här gjordes bedömningen att 

en intervjustudie var bäst passande för att på så vis få ut mer djupgående insikter jämfört 

mot en enkät som hade gett många fler men förmodligen mer ytliga svar. Förutom den 

kvalitativa metoden har även Mode 2 tillämpats i detta arbete eftersom syftet inte söker 

fylla en specifik kunskapslucka. 

2 . 4  L I T T E R A T U R S T U D I E  

Målet med en litteraturstudie är att få fram information som är av direkt relevans och 

sedan avsmalnas för den studie man gör, undvika onödiga sidospår och inte bli 

övertyngd av material som enbart har marginellt intresse (Bell, 2000). Vidare beskriver 

Bell (2000) att det är viktigt att inte slösa bort värdefull tid och att därför under 

processens gång definiera så exakt som möjligt vad det är man söker efter. 

Utgångspunkten för litteraturstudien var att ta reda på hur en möjlig väg att gå från den 

i dagsläget traditionella domänexpertisen till att nå Lead in innovation skulle kunna 

vara. Eftersom detta arbete grundar sig i en idé från WSP gavs tips på teoriområden som 

undersöktes vidare genom ett antal litteratursök. Litteraturstudien är bl.a. baserad på 

böcker som dels författaren haft hemma och dels lånat via stadsbiblioteket. Även 

databaser som Google Scholar samt Scopus har utnyttjats för att ta del av vetenskapliga 

publikationer och tidskrifter som varit relevanta för detta arbete. Några av de sökord 

som använts vid litteraturstudien finns sammanfattade i Tabell 3 på nästa sida. 
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Tabell 3. Översikt resurs och sökord vid litteraturstudien.  

Teori Resurs Sökord 

CE 

Google  

Google Scholar  

Scopus 

- Concurrent Engineering 

- Development 

- Challenge 

- Value offering/värdeerbjudande 

- Concurrent Engineering challenge 

DI 
Google Scholar  

Scopus 

- Designdriven innovation/Design driven innovation  

- Value/värde 

- Innovative ability/innovativ förmåga 

Kulturförf lyttning 
Böcker 

Google Scholar  

- Förändringsarbete 

- Hoshin Kanri 

- Soft/hard value 

- Hårda/mjuka värden 

- Culture movement/kulturförf lyttning  

- Förbättringsarbete 

2 . 5  I N S A M L I N G  A V  E M P I R I S K T  M A T E R I A L  

Som en inledande del av detta arbete utfördes en processkartläggning. Därefter utfördes 

en intervjustudie där tio olika personer på WSP inom affärsområdet Byggprojektering 

intervjuades. Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Utskrifterna av 

transkriberingen gavs till respektive respondent för ett godkännande av utskrifterna.  

2 . 5 . 1  P R O C E S S K A R T L Ä G G N I N G  

Precis som tidigare nämnts inleddes detta arbete med att utföra en processkartläggning 

över hur ett uppdrag går till på affärsområdet Byggprojektering. Syftet med att utföra 

denna var för författaren att skapa en förståelse för hur ett uppdrag går till – från start 

till slut för att få en kunskap om drivkrafter och hinder i Figur 4. Denna utfördes med 

hjälp av en anställd på Byggprojektering med befattning uppdragsansvarig. Denna 

person valdes eftersom en person med denna befattning är med i ett uppdrag från start 

till slut och har en översiktsbild över processen. Denna person har dessutom flera års 

erfarenhet och har varit involverad i flertalet uppdrag vilket också var ett motiv till 

varför just den personen valdes.  

2 . 5 . 2  I N T E R V J U S T U D I E  

Den mest utbredda datagenereringsmetoden inom kvalitativ forskning är olika former 

av intervjuande (Tjora, 2012). En stor fördel med en intervjustudie är dess flexibilitet 

(Bell, 2000) där en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, utforska svar och gå in på 

motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Det kan handla om hur en 

respons avges, tonfall, mimik och pauser, som kan ge information som ett skriftligt svar 

i en enkät inte avslöjar. Bell (2000) menar därmed att svaren i en enkätundersökning 
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måste tas för vad de är, men i en intervju kan man komma med följdfrågor och svaren 

kan utvecklas och fördjupas.  

Ju mer standardiserad intervjun är, desto lättare är det att ordna och kvantifiera 

resultaten. Exempelvis kan en strukturerad intervju likna en enkät eller checklista men 

att den istället fylls i av intervjuaren (Bell, 2000). Vidare menar Bell (2000) att detta 

sätt att strukturera en intervju kan lämpa sig för en ovan intervjuare eftersom det kan 

vara lättare att gå efter ett strukturerat frågeschema. Motsatsen till strukturerade 

intervjuer är, inte helt oväntat, ostrukturerade intervjuer. De ostrukturerade intervjuerna 

kräver dock en skicklig intervjuare där intervjun kan ge en mängd viktig information 

som dock kräver kunskap och erfarenhet för att genomföra denna och dessutom kan 

analysen ta lång tid (ibid.). Bell (2000) anser att de flesta intervjuer som görs ligger 

mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. Detta eftersom en 

viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för denne är av stor betydelse 

men att en viss struktur i intervjun också är av stor vikt. Det ger i någon mån en garanti 

för att alla ämnesområden och teman kommer med – något som inte är alldeles säkert 

med en helt ostrukturerad intervju (ibid.). Vidare menar Bell (2000) att fördelen med en 

fokuserad intervju är att ramarna eller strukturen utformas i förväg, och därför bli 

analysen mycket lättare att utföra. 

En negativ aspekt angående intervjustudier är bl.a. det faktum att de tar ganska lång tid 

i anspråk (Bell, 2000). En annan negativ inverkan kring intervjustudier är att den innehar 

en mycket subjektiv teknik vilket medför att risken för skevheter (bias) är stor (ibid.). 

Vidare menar Bell (2000) dessutom att det kan finnas en stark vilja hos respondenten att 

göra intervjuaren till lags vilket kan bidra till att resultaten från intervjuerna bli skeva. 

Men det är viktigt som intervjuare att vara medveten om att det är svårt att helt och 

hållet undvika skevhet. Ärlighet när det gäller syfte, integritet vid genomförande och 

rapportskrivning samt ett löfte om att alla respondenter ska få läsa igenom utskrifter av 

intervjuerna eller rapporten innan den publiceras kan bidra till att undanröja en eventuell 

skevhet (ibid.). En medvetenhet om problemet och att ständigt ha en viss kontroll på sig 

själv kan minska sådana effekter vilket innebär att man måste vara särskilt uppmärksam 

på hur frågorna formuleras (ibid.). Det sistnämnda beror på att det är lättare att ställa 

ledande frågor i en intervju än i exempelvis en enkät. Bell (2000) hävdar att det även 

kan visa sig vara svårt att analysera det material man får men att trots allt kan en intervju 

ge så pass rikt med material och ge en djupare bild av något som en enkät hade bidragit 

med.  

Syftet med intervjustudien var att kartlägga vilka drivkrafter och hinder det finns vid ett 

specifikt kontor på WSP för en implementering av att jobba mot Lead in innovation. För 

en intervjustudie finns inga regler för hur många intervjuer man måste göra men målet 

är att få ett så representativt urval av svar som möjligt för att kunna uppfylla 

målsättningen med arbetet och för att få svar på sina frågor (Bell, 2000). I detta fall 
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tillfrågades alla som sitter på kontoret i fråga och ingår i WSP affärsområde 

Byggprojektering för att täcka in alla befattningar. Totalt fick 14 personer förfrågan om 

att ställa upp på intervju där 10 av dem tackade ja.  

Det poängterades vid förfrågan att intervjun var helt frivillig då de tillfrågade dels har 

mycket att göra och dels av annan anledning helt enkelt kanske inte ville ställa upp. 

Förfrågan skickades ut via mail där en intervjuguide, se Bilaga 1, även fanns bifogad. 

Detta för att ge de tillfrågade en möjlighet att veta vad de förväntades svara på. Men 

även för att de som valde att ställa upp hade möjlighet att förbereda sina svar vilket 

ledde till ett effektivt utnyttjande av tid under själva intervjutillfället. Med hjälp av 

verktyget Doodle kunde respondenterna välja mellan ett generöst utbud av tillfällen, ca 

fyra tillfällen om dagen, för att boka in sin intervju under en tidsram på ca två veckor. 

Detta var framförallt fördelaktigt för respondenten själv med avseende på de vanligt 

förekommande tidspressade scheman.  

Det var avsatt en timme för respektive intervju men denna tid utnyttjades inte fullt ut då 

mycket tid redan sparats in med tanke på att intervjuguiden tidigare skickats ut vilket 

resulterade i att intervjuerna varierade mellan 23–40 min. Intervjutillfället inleddes med 

ett godkännande från respondenten att spela in intervjun via ljudupptagning och till detta 

utnyttjades författarens inspelningsfunktion i telefonen. Intervjuerna valdes att spelas  in 

för att underlätta transkribering av intervjuerna. Det är endast handledarna, examinatorn 

samt författaren själv som har tillgång till ljudupptagningarna från alla intervjuer med 

anledning att skydda respondenternas anonymitet. Mer detaljerade formalia  kring 

intervjuerna återfinns i Bilaga 1.  

Efter intervjutillfället transkriberades det inspelade materialet så fort som möjligt för att 

dels ligga i fas tidsmässigt men även för att intervjun fortfarande var färsk i minnet hos 

såväl författaren själv men även för respondenten eftersom utskrifterna sedan skulle 

godkännas av respondenten innan analysering kunde påbörjas. Anledningen till att 

utskrifterna godkändes av respektive respondent var för att minska risken för eventuella 

tolkningsfel och missförstånd gjorda av författaren.  

2 . 5 . 2 . 1  R E S P O N D E N T E R  

I Tabell 4 på nästa sida ges kortfattad information om respondenterna, deras befattning, 

erfarenhet, intervjuns längd samt vilket datum som intervjun utfördes.  
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Tabell 4. Information om de respondenter som intervjuats. 

Respondent Befattning 
Erfarenhet (i nuvarande 

befattning) 
Intervjuns längd 

Datum för 

intervjun 

1 Bitr. konstruktör/projektör  2 år 26 min 2019-03-21 

2 Bitr. konstruktör/projektör  2,5 år 25 min 2019-03-25 

3 Konstruktör/projektör  <1 månad 40 min 2019-03-22 

4 
Handläggande 

konstruktör/projektör  
4 år 28 min 2019-04-04 

5 Uppdragsansvarig (UA) 4–5 år  24 min 2019-03-25 

6 Uppdragsansvarig (UA) 7–8 år 27 min 2019-04-01 

7 Uppdragsansvarig (UA) 15–18 år 26 min 2019-04-05 

8 Uppdragsansvarig (UA) 1 år 23 min 2019-04-05 

9 Senior UA 10 år 33 min 2019-04-03 

10 Avdelningschef 3 år 38 min 2019-04-04 

2 . 5 . 2 . 2  I N T E R V J U G U I D E  

En intervjuguide innehåller ett antal teman med frågor som ställs till varje respondent 

(Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuguiden i detta arbete konstruerades genom att 

nyckelord ur teoriavsnittet urskildes och utifrån det fick frågorna ta form. Frågornas 

karaktär bör vara ställda på ett sådant sätt att inte riskera att endast få ja eller nej som 

svar, respondenten bör använda sina egna ord för att beskriva sina erfarenheter  (ibid.). 

En rekommendation är att börja ställa en allmän fråga och sedan fortsätta med mer 

specifika följdfrågor (ibid.). Detta tillämpades i intervjuguiden genom att börja ställa 

generella frågor som kompletterades med följdfrågor och eventuellt förtydliganden till 

respondenten vid behov.  

Strukturen för intervjuguiden är som följande: inledande formalia, inledande del med 

frågor, huvuddel med frågor och avslutande formalia. Den inledande formalia syftar till 

att ge respondenten en bakgrund till studien där bl.a. studiens syfte presenteras, vilket 

intresse som ligger till grund för att göra intervjustudien etc. Den inledande delen med 

frågor syftar till att kartlägga respondenternas befattningar och erfarenheter (i tid). 

Huvuddelen med frågor grundar sig i ett antal kategorier: CE, DI och kulturförflyttning. 

Där respektive kategori även innehar ett antal nyckelord som identifierats ur teorin som 



 

 

 

Metod  13 

 

t.ex. kommunikation, värdeskapande, förändringsarbete etc. Den avslutande formalia 

syftar till att bl.a. ge respondenten information kring hur anonymitet kommer behandlas, 

om det är ok att citera, etc. För att säkerställa frågornas rimlighet diskuterades dessa 

tillsammans med handledarna innan en testintervju utfördes med en avdelningschef på 

WSP Byggprojektering för att se att frågorna är ställda på ett sådant sätt att rimliga svar 

fås. Intervjuguiden återfinns i sin helhet i Bilaga 1.  

2 . 6  A N A L Y S M E T O D E R  

Den kvalitativa analysen har som mål att göra det möjligt för en läsare att få ökad 

kunskap om sakområdet det forskas på utan att själv behöva gå igenom de data som 

genererats i studien (Tjora, 2012). Med andra ord ska läsaren även själv kunna svara på 

forskningsfrågorna genom att utgå från de analysmetoder som presenteras nedan.  

2 . 6 . 1  L I T T E R A T U R S T U D I E  

Den analysmetod som användes vid litteraturstudien var en iterativ process som pågick 

samtidigt som litteraturstudien. Fokus låg på ett teoriområde i taget för att på så sätt 

undvika att bli alltför splittrad genom att blanda olika teoriområden med varandra. 

Intressanta artiklar och publikationer skummades igenom för att antingen sparas för 

djupare läsning eller läggas bort för att fortsätta sökandet på annat håll. Vid fördjupad 

läsning sammanfattades intressanta delar ner till ett dokument där slutligen allt material 

fanns samlat från alla artiklar och publikationer. Även de böcker som användes vid 

litteraturstudien analyserades på samma sätt som artiklar och publikationer. Dokumentet 

användes för att enkelt få en översikt över vad teorin lyfte fram som drivkrafter och 

hinder. Utifrån dokumentet växte teoriavsnittet fram och i vissa fall började denna 

process om från start till litteratursök för att nya insikter framkommit under ar betets 

gång. Man skulle kunna likna denna analysmetod med en tratt, där delar ur olika teorier 

successivt avsmalnats för att slutligen resultera i avsnitt 3.  

2 . 6 . 2  I N T E R V J U S T U D I E  

Rådata som fås från intervjuer måste registreras, analyseras och tolkas (Bell, 2000). 

Vidare beskriver Bell (2000) att etthundra enskilda och intressanta upplysningar inte 

kommer att betyda något för en forskare eller läsare om de inte kategoriseras på något 

sätt. I detta arbete har alla intervjuer transkriberats för att på så sätt underlätta analysen 

av utskrifterna. Via utskrifter struktureras intervjusamtalet i en form so m lämpar sig för 

närmare analys: utskriften blir själv inledningen till en analytisk process (Kvale & 

Brinkman, 2014). Hur mycket som ska skrivas ut och i vilken form beror på faktorer 

som bl.a. syftet med undersökningen och tillgången på tid (ibid.). I det här fallet har 

materialet transkriberats på ett sådant sätt att  endast essensen av respondenternas svar 

har skrivits ner. Överflödiga detaljer, återberättade exempel och betoningar på ord har 
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sållats bort eftersom det inte ansetts vara relevant för analysen, för att inte äventyra 

tidsramen men även behålla respondenternas anonymitet.  

Den vanligaste formen av dataanalys är att koda eller kategorisera intervjuuttalandena 

(Kvale & Brinkman, 2014). Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till 

ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande (ibid.). Samtidigt 

som kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som 

skapar förutsättningar för kvantifiering, men oftast leder kodning till kategorisering 

(ibid.). Vid utförandet av kodning rekommenderar Kvale och Brinkman (2014) följande 

steg; (1) Identifiera inledande kategorier på basis av läsningar av utskrifterna, (2) Notera 

koder för utskrifterna, (3) Granska koderna och revidera kategorierna därefter och (4) 

Leta efter teman och resultat i varje kategori.  

Det finns flera fördelar med att koda utskrifter. Dels tvingar en noggrann kodning av 

utskrifterna forskaren att bekanta sig med varje tänkbar detalj i materialet vilket särskilt 

vid stora samlingar data ger en överblick som kan vara till nytta (ibid.). Ytterligare 

menar Kvale och Brinkman (2014) att för nya analytiker är kodning fördelaktigt 

eftersom den är relativt enkel att bryta ner i olika steg. Men det finns även negativa 

aspekter med kodning. Kritiker menar att kodning placerar forskaren på armlängds 

avstånd till data eftersom kodning förstärker en kunskapsteori som minskar 

flerstämmiga innebörder till det som bara kan fångas av en enskild kategori (ibid.).  

En annan form av dataanalys är teoretisk tolkning. Teoretisk tolkn ing innebär att en 

forskare läser igenom sina intervjuer gång på gång, reflekterar teoretiskt över specifika 

teman av intresse och skriver ner tolkningar utan att följa någon specifik metod eller 

kombination av tekniker (Kvale & Brinkman, 2014). En teoretisk tolkning av 

intervjutexten kan dra in nya kontexter för reflektion över intervjuteman och nya 

dimensioner av kända fenomen (ibid.). Negativa konsekvenser av teoretisk tolkning kan 

i vissa fall hindra att man ser nya, tidigare inte erkända aspekter av de fenomen man 

undersöker (ibid.). För att se till att man inte drar för snabba slutsatser i intervjuande 

menar Kvale & Brinkman (2014) att det är viktigt att vara öppen och känslig för de 

många nyanserna i det som intervjupersonerna berättar.  

I detta arbete har en kombination av kodning, kategorisering och teoretisk tolkning 

utnyttjats. Kodning och kategorisering gav en översikt över datamaterialet men även 

fördelen att kunna presentera resultatet på ett konkret sätt och då inte rvjuguiden baseras 

på olika teoriområden var även teoretisk tolkning ett naturligt val. De olika kategorierna 

var i förväg definierade; CE, DI och kulturförflyttning. Till dessa hade även specifika 

nyckelord med koppling till kategorierna definierats och som även frågorna i 

intervjuguiden baseras på. Utskrifterna från transkriberingarna har därför analyserats 

utifrån en analysmodell som konstruerats av författaren genom att söka samband till 
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nyckelorden för att utifrån det kunna sammanställa ett resultat. Analysmodellen 

återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 

2 . 7  K V A L I T E T S H Ö J A N D E  Å T G Ä R D E R  

För att minska risken för felaktigheter och i och med det öka studiens kvalitet har 

validitet, reliabilitet, objektivitet och författarens beroendeställning beaktats i detta 

underavsnitt. Syftet med de kvalitetshöjande åtgärderna är att säkerställa studiens 

relevans.  

2 . 7 . 1  V A L I D I T E T  O C H  R E L I A B I L I T E T  

Forskning handlar alltid om att skapa trovärdiga resultat, dvs. väl motiverade tolkningar 

gjorda genom systematiska analyser av empiriska data som i sin tur har genererats 

genom att noga genomtänkt upplägg och det är därför viktigt att forskaren redogör för 

sådana kvalitetsbedömningar i sin forskning (Tjora, 2012). Detta styrker även Bell 

(2000) som menar att vilken metod man än väljer för insamling av information så måste 

man alltid kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information 

är som man får fram. Tjora (2012) menar att bl.a. validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet) är två indikatorer på kvalitet. Validitet handlar om huruvida exempelvis 

ett resultat verkligen behandlar det som uttryckligen sagts ska behandla och reliabilitet 

ser till i hur stor utsträckning analysmetoden ger tillförlitliga resultat (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). Bell (2000) beskriver ett exempel då en fråga inte är reliabel i en 

intervjusituation, saknar den också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög 

behöver inte validiteten vara hög. Med det menas att en fråga kan ge samma svar vid 

olika tillfällen men att den ändå inte mäter vad den är avsedd att mäta.  

Validiteten för arbetet har beaktats ur flera perspektiv. Litteraturstudien baseras på ett 

flertal källor och belyser både för- och nackdelar med alla teoriområden vilket stärker 

validiteten då författaren visar sin objektiva syn. De respondenter som skulle väljas 

diskuterades med den aktuella avdelningschefen för att säkerställa att alla väsentliga 

befattningar fanns med för att säkra relevansen av urvalet. Frågorna i intervjuguiden 

diskuterades med båda handledarna för att se till att de faktiskt frågade efter det som 

eftersöktes. Dessutom skickades utskrifterna av transkriberingarna till respektive 

respondent för att säkerställa att inga feltolkningar eller missuppfattningar gjorts av 

författaren.  

Arbetets reliabilitet har beaktats genom att försöka inneha så hög grad av transparens 

som möjligt. Målet med transparens är att läsaren ska få en god inblick i studien att de 

kan ta ställning till forskningens trovärdighet (Tjora, 2012). Detta har författaren 

tillämpat genom att så noggrant som möjligt försökt redovisa, motivera och förklara hur 

tankegångar, resonemang och val har gjorts. Syftet med detta är också att någon annan 
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också ska kunna genomföra samma studie, med liknande förutsättningar och få liknande 

resultat. Författaren har även sökt stärka reliabiliteten genom att ta hjälp av handledarna 

kontinuerligt under arbetsprocessen för att säkerställa att rätt information når fram. 

2 . 7 . 2  B E R O E N D E S T Ä L L N I N G  O C H  O B J E K T I V I T E T  

Eftersom detta arbete utförs på ett företag som kan komma att bli en framtida arbetsplats 

efter avslutade studier befinner sig författaren i beroendeställning. Det är mycket viktigt 

att detta inte påverkar resultatet av detta arbete – vare sig det gäller i positiv eller negativ 

bemärkelse. Med det menas att författaren inte får låta resultatet påverkas på ett sådant 

sätt att relevant information undanhålls (negativ påverkan) eller förstärker information 

(positiv påverkan) för att på så sätt ”ställa sig in” på arbetsplatsen och sätta sig själv i 

god dager. Inom den tolkande tradition som kvalitativ forskning bygger på har man insett 

att det inte kan existera någon fullständig neutralitet (Tjora, 2012) vilket innebär att det 

inte går att vara helt objektiv, oavsett vilken studie man än utför. Detta har författaren 

haft i åtanke under hela arbetets gång men målet har ändå varit att sträva efter 100% 

objektivitet genom att bibehålla professionalitet där situationen krävt och inte blanda in 

privata relationer i arbetet.  

2 . 8  E T I K  O C H  S E K R E T E S S  

Etiska problemställningar uppstår så snart en studie berör människor, vilket forskaren 

själv är ytterst ansvarig för hur studien utformas och hur resultaten publiceras (Carlström 

& Carlström Hagman, 2006). Detta arbete berör människor och deras åsikter samt syn 

på bl.a. samarbete, utveckling och värdeskapande vilket kan upplevas som känslig 

information. Därför har stor vikt legat på att erbjuda hög säkerhet och försiktighet vid 

hantering av information och uppgifter. Carlström och Carlström Hagman (2006) har 

sammanställt Vetenskapsrådets rekommendationer kring etik och sekretess vilka menar 

att det finns fyra större principer (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet) enligt vilka studiers utformning ska granskas. För att på ett så enkelt 

sätt åskådliggöra dessa har de sammanställts i tabellform tillsammans med hur de 

beaktats i detta arbete och återfinns i Tabell 5 på nästa sida. 
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Tabell 5. Vetenskapsrådets rekommendationer kring etik och sekretess och hur de beaktats i 

detta arbete. 

Princip 
Vetenskapsrådets beskrivning (Carlström 

& Carlström Hagman, 2006) 
Beaktning i arbetet  

Informationskravet  

Forskaren ska informera om syftet med 

studien. Detta innebär att respondenterna 

ska få klart för sig vilken uppgift eller vilka 

krav och villkor som finns, vilka moment som 

ingår samt att deltagandet är frivilligt.  

I förfrågansmaterialet till 

respondenterna om att ställa upp på en 

intervju poängterades att det var helt 

frivilligt att ställa upp. Studiens syfte 

samt alla frågor som skulle ställas 

framgick av intervjuguiden.  

Samtyckeskravet  

Att respondenterna har rätt att själv 

bestämma över sitt deltagande vilket mer 

konkret kan innebära att denne kan avbryta 

intervjun när som helst utan att det innebär 

någon negativ konsekvens för dem. 

Respondenten får inte utsättas för 

påtryckningar eller påverkan vilket innebär 

att det inte får f innas något 

beroendeförhållande mellan intervjuare och 

respondent. 

Precis som tidigare nämnts har det 

varit helt frivilligt att ställa upp på 

intervjun, vilket framgick av 

förfrågansmaterialet.  

Konfidentialitetskravet  

De uppgifter som finns om de personer som 

ingår i undersökningen ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Det ska vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma 

åt personuppgifter avseende dem som deltar 

i studien. 

Författaren har samlat all data i datorn 

på arbetsplatsen, sin personliga dator 

och telefon vilka alla tre är 

lösenordskyddade och där obehöriga ej 

har åtkomst till uppgifter och 

information om respektive respondent.   

Nyttjandekravet  

De uppgifter som samlas in om enskilda 

personer ska endast användas för studiens 

syfte vilket innebär att personuppgifter inte 

får användas för att ta beslut som direkt 

påverkar den som deltagit i studien.  

Författaren har inget motiv att använda 

uppgifterna om respondenterna i annat 

syfte än för studien.  
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3  T E O R I  

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som avgränsar detta arbete. Här 

beskrivs även ett förslag på en möjlig utvecklingsprocess för en teknisk konsult att nå Lead 

in innovation genom teoriområdena Concurrent Engineering, Designdriven innovati on samt 

kulturförflyttning och Hoshin Kanri: Catchball Process.  

Att gå från traditionell domänexpertis till Lead in innovation kräver ett förändrat arbets - 

och tankesätt, något som Liker (2009) menar är ett komplicerat förändringsarbete. För 

att lyckas med denna utvecklingsprocess identifierades fyra teoriområden som samtliga 

innehar viktiga byggstenar. Concurrent Engineering (CE) med ett förändrat arbetssätt 

och Designdriven innovation (DI) som hjälpmedel för ett innovativt tankesätt. Som 

grund för dessa krävs att en kulturförflyttning äger rum och till hjälp för att driva igenom 

denna finns metoden Hoshin Kanri (HK): Catchball Process till hands. I detta avsnitt 

kommer således de olika teoriområdena att lyftas och förklaras mer djupgående och i 

vissa fall konkretiseras med exempel. Detta för att leda in läsaren i författarens 

tankebanor på hur en möjlig utvecklingsprocess, med avstamp i dessa teorier, skulle 

kunna gå till, från traditionell domänexpertis till Lead in innovation.  

3 . 1  C O N C U R R E N T  E N G I N E E R I N G  

CE antas vara en lämplig metod för att skapa en kontextuell förmåga hos den tekniska 

konsulten med avseende på värdeerbjudanden. Detta innebär att den tekniska konsulten 

skapar en förståelse för sitt egna sammanhang ur ett större perspektiv genom nära och 

samtida arbete med andra discipliner inom uppdraget. Det medför även att den tekniska 

konsulten skapar ett värde för kunden och att denne inte enbart koncentrerar sig på hårda 

värden utan även de mjuka. 

3 . 1 . 1  B A K G R U N D  O C H  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  

Vid direkt översättning av Concurrent Engineering till svenska betyder det ungefär 

samverkande metoder. Det är en metod för att designa och utveckla processer där de 

olika stadierna körs samtidigt och tillsammans, snarare än i följd och på varsitt håll 

(What is Concurrent Engineering?, 2019). CE kan även ses som ett koncept, ett sätt att 

tänka, som kräver många metoder och verktyg för att förstå (Stjepandic, Wognum, & 

Verhagen, 2015). Men oberoende den exakta begreppsdefinitionen är CE itererad baserat 

på inputs och diskussioner från alla discipliner där kommunikation, teamwork och 

informationsdelning uppmuntras (Murdaca, o.a., 2018).  
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Vidare har det visat sig att förbättrad kommunikation och ramverk för datadelning även 

har lett till hög reducering av kostnader. CE kan därför ses som ett bra närmande mot 

utvecklandet av nya processer (Karningsih, Anggrahini, & Imam Syafi'i, 2015) vilket 

innebär att man når målet på kortare tid samtidigt som man behåller hög kvalitet men 

till lägre kostnader. Detta beror på att  alla delprocesser som annars hade skett i följd, 

istället sker parallellt med varandra. CE uppmuntrar till omedelbart samarbete mellan 

grupper som arbetar med interrelaterade delsystem (Doerksen & Ewout van't Klooster, 

2018) så att hela systemet kan integreras snabbt och smidigt. Essensen av CE är därmed 

att man får en reaktion på det man utför inom sitt område från en annan disciplin direkt. 

Det leder till att man inte kan blunda för andras tankar, idéer och åsikter vilket därmed 

skapar en förståelse hos den tekniska konsulten för sin omgivning. CE sker alltså i realtid 

om man jämför med traditionell sekventiell projektering där det istället kan ta några 

dagar, om man ens upptäcker problemen i tid. CE ger således både snabbhet och 

kvalitetssäkring.  

För att förklara CE mer tydligt illustreras ett exempel: En beställare i ett projekt vill ha 

mer öppna kontorsytor, därmed ritar arkitekten en mer öppen planlösning. Då 

konstaterar konstruktören att bjälklagsbalkarna måste bli högre vilket 

ventilationskonstruktören protesterar mot eftersom ventilationen då inte får plats. I och 

med detta skapas en förståelse för sin egen omgivning och alla inblandade discipliner 

lär sig att agera på direkt och aktuell information. Om en fråga uppstår i det sekventiella 

arbetssättet kan det ta många dagar att iterera fram ett utkast till lösning som alla är 

nöjda med. Om frågan uppstår i CE (läs: i ett rum där alla discipliner finns 

representerade) tar det oftare bara några minuter att gemensamt hitta en lösning som 

sedan kan detaljprojekteras på var sitt håll. Till skillnad från det i dagsläget sekventiella 

arbetssättet där det arrangeras flera korta möten där alla skiljs åt efteråt och jobbar vidare 

på egen hand till nästa möte.  

Ett svenskt exempel är Veidekke och NCC Projektstudio som använder sig av ICE 

(Integrated Concurrent Engineering) som en del av deras arbetssätt att integrera virtuella 

modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion – VDC (Virtual Design 

and Construction) (Veidekke, 2018). I Figur 1 på nästa sida ses ett exempel på hur ett 

typiskt arbetsmöte med CE skulle kunna se ut.  
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Figur 1. Visualiserat exempel över ett typiskt arbetsmöte med ICE-metodik. Bildkälla: 

Veidekke (2018).  

Figuren visar ett rum av arbetande arkitekter, konstruktörer mm. som alla tillsammans 

samtidigt projekterar, presenterar samt diskuterar och till hjälp har de därutöver en 

utrustning som stödjer ett visuellt arbetssätt. Detta kan ske i ett särskilt ”CE-rum” där 

man tillsammans går igenom var man befinner sig och de frågor man har vilket därmed 

leder till omedelbar reaktion från kollegor och andra discipliner som medverkar. Hela 

metodiken bygger således på att alla discipliner medverkar och närvarar på alla möten 

för att konceptet ska hålla.  

3 . 1 . 2  S V Å R I G H E T E R  

Trots att det finns många positiva aspekter av CE så är de flesta  överens om att den 

största svårigheten är att implementera den (Karningsih, Anggrahini, & Imam Syafi'i, 

2015). Vidare menar de att det finns tre faktorer som är de största barriärerna för att 

kunna implementera CE på ett framgångsrikt sätt; ledningens roll, kulturförändringar 

och de tvärfunktionella teamen. Förutom detta har Karningsih, et al. (2015) identifierat 

fem hinder vid implementering av CE: bristen på expertis, otillräcklig kommunikation, 

felaktig organisationsstruktur, brist på kunskap om implementering av CE samt icke 

stödd företagskultur.  

Att implementera CE i praktiken är dessutom en process som sker under en lång tid 

eftersom det kräver många organisatoriska och tekniska kunskaper som inte är helt lätta 

att uppnå (Stjepandic, Wognum, & Verhagen, 2015). Vidare menar Stjepandic, et al. 

(2015) att den successiva förflyttningen från ett sekventiellt sätt att arbeta till ett 

parallellt kräver mycket interaktion och informationsutbyte mellan människor från olika 

avdelningar. Det är därmed av stor vikt att ha en tydlig plan för implementering av CE 

för att framgångsrikt lyckas verkliggöra den. Därför är det en stor investering i bl.a. tid, 

resurser och utbildning som krävs för att implementera CE men som torde vara en 
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värdefull satsning för att skapa förutsättning att öka värdet av den traditionella 

domänexpertisen. 

3 . 2  D E S I G N D R I V E N  I N N O V A T I O N  

Vid ett arbete med DI läggs fokus på att utveckla förmågan till innovativa 

värdeerbjudanden, där CE ställer frågan ”Hur?” ställer DI ”Varför?”. Detta antas leda 

till ett ökande värde av den traditionella domänexpertisen hos den tekniska konsulten 

eftersom man utvecklar denna till en ny nivå där man även utnyttjar ett innovativt 

tankesätt.  

3 . 2 . 1  B A K G R U N D  O C H  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T   

För att beskriva kontexten av DI kan en jämförelse göras med teknisk innovation. Då 

teknisk innovation drivs av frågan ”kan vi få den här produkten att fungera bättre?” så 

drivs DI av frågan ”gör den här förbättringen upplevelsen mer meningsfull?” (Verganti 

& Dell'era, 2014). Vidare förklarar de att detta betyder att DI kan beskrivas genom att 

det ger ett nytt perspektiv för att bättre förstå designens bidrag till innovation som 

dessutom möjliggör nya möjligheter till värdeskapande (de Goey, 2017). De Goey 

(2017) menar vidare att om man därmed ställer sig frågan ”varför ska vi skapa värde för 

våra kunder?” istället för ”vilket värde ska vi skapa för våra kunder?” och jobbar med 

lösningar utifrån det har man kommit långt i en ny typ av värdeskapande.  

Ett annat intressant sätt att arbeta med DI är att analysera upplevda konflikter som 

utövare upplevt med redan existerande processer (Wetter-Edman, 2014). Istället för att 

hela tiden komma på nya kan man analysera och omformulera de som redan finns idag 

och använda DI som ett bidrag för att skapa ett större värde. I WSP:s fall kan det 

exempelvis handla om att arbeta självreflekterande mellan uppdrag. Med 

självreflekterande menas att exempelvis fundera över vilket värde man har skapat, om 

det hade varit möjligt att sälja in produkten på ett annat sätt och vad man kan lära sig av 

det genomförda uppdraget till nästa gång. Det betyder att man återupptäcker sin process 

och vilka värden den kan skapa vilket i sin tur leder till att man närmar sig sin kunds 

verklighet och blir mer värdeskapande.  

En undersökning belyser även att framväxten av innovativa begrepp kan tolkas som 

processer av meningsskapande (Jahnke, 2013). Dessutom belyser Jahnke (2013) vikten 

av den gradvisa expansionen av en etablerad intuitiv förståelse, snarare än att helt 

plötsligt ”tänka utanför boxen”, vilket skapar nya meningsutrymmen för innovation i en 

organisation. Ett exempel på det är Macro International AB där fokus låg på att infria 

en känsla av välbefinnande, ”Din stund”, vid en lansering av duschmunstycken istället 

för att objektivt se produkten i sig (Jahnke, 2013). Resultatet visade att i den färdiga 
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katalogen utstrålade bilderna av duschar värme i kontrast med bilderna i de gamla 

katalogerna där de upplevdes som livlösa.  

3 . 2 . 2  S V Å R I G H E T E R  

De Goey (2017) har även identifierat fem aspekter av DI som ett underlag till en struktur 

för vad som möjliggör och hindrar värdeskapande. Dessa är: förståelse för nya 

produkters betydelser, kunskapsgenerering, aktörer och samarbeten, kapacitet samt 

processer. Dessa fem aspekter beror mycket på hur väl de hanteras och påverkas av 

processens mening om huruvida de generar drivkrafter eller hinder. De Goey (2017) 

belyser även vikten av att vara medveten om att även om intentionen är att skapa 

möjligheter och eliminera hinder så visade en undersökning att möjligheter faktiskt kan 

orsaka hinder och vice versa. Det är därav stor betydelse att förstå att drivkrafter och 

hinder inte nödvändigtvis är kopplade till samma nivå.  En omfattande översikt över 

växelverkan mellan möjligheter och hinder som frambringar värdeskapande måste 

särskiljas mellan de olika nivåer vid vilka de förekommer. Denna översikt skulle kunna 

göra det möjligt att ta till lämpliga åtgärder för att stärka värdeskapandet genom DI  och 

öka den tekniska konsultens förmåga till innovativa värdeerbjudanden.  

3 . 3  K U L T U R F Ö R F L Y T T N I N G  

De två metoderna, CE och DI, antas vara till fördel för en teknisk konsult att nå Lead in 

innovation då förutom den traditionella domänexpertisen även förstår sin kontext och 

dessutom kan skapa ett värde för sin kund. Poängen är alltså att det skapas ett unikt 

värde för WSP – en USP (Unique Selling Point). Dock innebär denna process att en 

kulturförflyttning måste äga rum samtidigt som man arbetar med att förändra sitt arbets- 

och tankesätt genom CE och DI.  

3 . 3 . 1  B A K G R U N D  O C H  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T   

Kommunikation och information anses vara två centrala begrepp för att uppnå en positiv 

förändring, vid exempelvis en kulturförflyttning, vilket i sin tur kräver motiverade 

medarbetare (Andren & Johansson, 2007). Vidare beskriver de att medarbetare som får 

vara delaktiga i en förändringsprocess blir mer motiverade till förändringen och att 

sannolikheten att den accepteras är större. En studie identifierade fem kategorier som 

bedöms vara nödvändiga för att skapa goda förutsättningar i ett arbete med mjuka 

värden: delaktighet, tydlighet, anpassat ledarskap, lönsamhet samt kultur (Ketikidis, 

Nilsson, & Nilsson, 2018). Vidare menar Ketikidis, et al. (2018) att för att säkerställa 

att arbetet med mjuka värden uppfylls bör organisationens ledning se över mö jligheten 

att få förmedla värderingsvisionen hos chefer inom företaget eftersom det har visat sig 

att chefers uttalade värderingar inte alltid har överensstämt med organisationens 

värderingar. I skrivande stund har WSP inga konkreta värderingar som finns förmedlade 
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till de anställda. Däremot har de något som de kallar Våra vägledande principer vilka 

är följande:  

- Vi värdesätter vårt folk och vårt rykte: 

”Vi gör extraordinära ansträngningar för att attrahera, utveckla, engagera och behålla 

de bästa yrkesverksamma inom vårt kompetensområde.” 

- Vi är lokalt dedikerade med internationell skala: 

”Vår styrka är vår förmåga att anpassa sig till vår klientkultur och lokala marknader.”  

- Vi är framtidsinriktade och utmanar status quo: 

”Vi omfamnar förändring och har en kompromisslös beslutsamhet för att uppnå 

excellens.” 

- Vi främjar samarbete i allt vi gör: 

”Vårt engagemang för teamarbete skapar unika internationella nätverk av enastående 

proffs som förstår att stora framgångar kommer från samarbete.”  

- Vi har en bemyndigande kultur och håller oss ansvariga: 

”Vi har befogenhet att göra utmaningar till möjligheter, samtidigt som vi hålls ansvariga 

för standarder utöver normen.” 

3 . 3 . 2  S V Å R I G H E T E R  

Att gå från ett kunderbjudande som enbart bygger på traditionell domänexpertis till ett 

kunderbjudande som även innehåller mjuka värden är en kulturförflyttning vilken inte 

är självklar att den är helt enkel. För att illustrera komplexiteten har en figur utformats 

med inspiration av Liker (2009), sammanfattat i Figur 2, som föreställer ett isberg där 

verktyg och metoder utgör det synliga, toppen av isberget, samtidigt som kulturen 

bestående av strategier, ledarskap, beteende och engagemang hör till det dolda.  

 

Figur 2. Illustration av komplexiteten kring kulturen i en organisation.  
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Kulturförflyttningen kan därför bli ett komplicerat förändringsarbete eftersom kulturen 

inom en organisation utgör en så pass stor del som alltid finns där och binder ihop 

helheten men inte syns. Det som finns ovanför ”vattenytan” är det man ser och därmed 

det som man har lättast att ta till sig. Det som inte syns är mycket mer intimt förknippat 

till vad företaget egentligen är, därmed är det som syns är inte tillräckligt att enbart 

arbeta med.  

Det är även viktigt att vara medveten om att man nästan alltid kan förvänta sig att stöta 

på motstånd mot en förändring (Andren & Johansson, 2007). Därmed är en mycket viktig 

del i förändringsprocessen att ta tillvara på motstridighet er då dessa kan bevaras och 

tillföra kritiska och konstruktiva idéer som kan tillföra positiva effekter till 

förändringsprocessen. En annan viktig aspekt är att lägga fokus på en kundorienterad 

försäljningsstrategi för att öka tillfredsställelsen för kunden (G. Goff, S. Boles, N. 

Bellenger, & Stojak, 1997). Vidare menar G. Goff, et al. (1997) att om ett företag ska 

bli framgångsrikt måste det framhäva vad kunderna förväntar sig av den tekniska 

konsulten på sin marknad och se till att de möter eller, ännu bättre, överstiger dessa 

förväntningar.  

Kulturförflyttningen måste ses ur ett holistiskt perspektiv annars finns risk att 

suboptimeringar uppstår eftersom denna typ av förändringsarbete kan leda till 

beslutsfattande på en högre nivå inom företaget. För att skapa förutsättning för acceptans 

inför radikala innovationer, bör organisationen hantera tvetydighet genom 

informationsprocessande som möjliggör skapandet av kännedom om olika tolkningar 

genom att de kommer upp till ytan och samspelar för beslutsfattandet (Hedgren, 2013). 

Vidare menar Hedgren (2013) att traditioner som stöder beslutsfattande om traditionella 

alternativ samtidigt kan utgöra hinder mot innovationer utanför referensramen. 

Dessutom kan specificerade lösningar i exempelvis policys blockera utvecklingen och 

implementering av innovationer (Engström, 2012). 

3 . 4  H O S H I N  K A N R I :  C A T C H B A L L  P R O C E S S  

En metod som anses vara lämplig för att driva fram denna kulturförflyttning är Hoshin 

Kanri (HK): Catchball Process. Detta är en kvalitetsplanerings- och förvaltningsmetod 

som utvecklades i Japan av Yokogawa Hewlett-Packard i början av 1970-talet (Jolayemi, 

2008). Tillämpning av HK är beroende av en process, Catchball Process, för att få en 

enighet om utplaceringen av mål och åtgärder i en miljö som präglas av laganda (Tennant 

& Roberts, 2001). 

3 . 4 . 1  B A K G R U N D  O C H  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  

Det har visat sig att HK: Catchball Process varit en lyckad metod vid andra 

kulturförflyttningar och då exempelvis Toyota som stötte på motstridigheter då de på 
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åttiotalet strävade efter att globalisera (Liker, 2009). Vidare innebar globaliseringen för 

Toyota att exportera Toyotas kultur för att bygga upp självstyrande enheter i andra 

länder. Dessutom har Liker (2009) själv varit delaktig i en framgångsrik radikal 

kulturförflyttning som konsult på Fords monteringsfabrik i Cuautitlan utanför Mexico 

City. Där förändrade ledningen kulturen genom att anpassa målsättningar, mätningar 

och visuella system för att varje dag förstärka det lämpliga beteendet. Olika författare 

har gett olika precisa tolkningar av HK (Jolayemi, 2008). Dock anses följande tolkning 

generellt vara de mest precisa: 

Hoshin = En kompass, kurs, plan eller ett mål 

Kanri = Styrning av ett företags fokus 

Vidare beskriver Tennant och Roberts (2001) att forskning visar att för att kunna 

effektivt tillämpa HK krävs behärskning av begreppet Catchball Process för att bygga 

upp en ömsesidig förståelse för varandra och genom att involvera anställda i den 

strategiska planeringen kan kulturella motstridigheter dessutom övervinnas. Detta pekar 

specifikt på varför denna metod är speciellt tillämpbar för en kulturförflyttning då som 

tidigare nämnt kommer man med stor sannolikhet att stöta på motstridigheter mot 

förändringar.  

Människan motiveras av utmanande men uppnåeliga mål och mätningar av hur denne 

närmar sig dessa mål (Liker, 2009) och HK erbjuder ett värdefullt stöd för att såväl 

skapa som att följa upp mål (Petersson, o.a., 2015). HK: Catchball Process är alltså en 

metod för att skapa och följa upp mål på organisationens alla nivåer vilken innebär att 

teamen alltid vet hur de ligger till (Liker, 2009) som på så sätt bidrar till att säkerställa 

att alla förbättringsaktiviteter leder in en gemensam och beslutad riktning (Petersson, 

o.a., 2015). Essensen av HK: Catchball Process är alltså en samverkan mellan och ett 

engagemang på alla nivåer.  

3 . 4 . 2  S V Å R I G H E T E R  

HK: Catchball Process är ett arbete som både går uppifrån och ner samtidigt som nerifrån 

och upp. Alla ska dela de gemensamma målen och dels ska de övergripande målen brytas 

ner till mål på alla nivåer (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare beskriver Bergman och 

Klefsjö (2012) att måldelning inte bara får innebära att övergripande mål bryts ner i 

mera specifika mål utan de måste också innebära att alla görs delaktiga i målen. Med 

det menas att de som ska uppnå målen själva måste kunna påverka hur de ska uppnås. 

Svårigheter uppstår således då samverkan mellan dessa inte uppnås då fokus exempelvis 

ligger på det ena eller andra. Därmed måste en förståelse infrias för att undvika att detta 

inträffar.  
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3 . 4 . 3  E X E M P L I F I E R A T  P Å  W S P  

HK: Catchball Process går ut på att utifrån högsta ledningens långsiktiga mål formulera 

nedbrutna och förenliga mål på organisationens alla nivåer (Petersson, o.a., 2015). På 

WSP handlar det alltså om att sverigelednings långsiktiga mål bryts ner på företagets 

alla nivåer för att skapa förutsättningar för att de aktiviteter som dagligen genomförs 

stödjer de långsiktiga målen. I Figur 3 ses en illustration av HK: Catchball Process, 

exemplifierat för WSP på affärsområdet Byggprojektering, sammanställd av författaren.  

 

 

 

Figur 3. Illustration av Catchball Process, exemplifierat på WSP affärsområdet 

Byggprojektering. 

Petersson, et al. (2015) beskriver även att en grundtanke är att endast kommunicera och 

följa upp ett fåtal prioriterade mål på varje organisatorisk nivå. Detta är alltså viktigt för 
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att medarbetarna ska kunna fokusera på de aktiviteter som har störst effekt på 

verksamheten. Alltså, ju tydligare prioriteringar desto lättare blir det för var och en att 

koncentrera sina ansträngningar på sådant som verkligen förbättrar verksamheten som 

dessutom leder till att processen bidrar till att hålla fokus på den planerade inriktningen 

(Petersson, o.a., 2015). Med andra ord handlar det om att CE och DI behandlas ur ett 

mindre perspektiv (i och mellan projekt) där kulturförflyttningen behandlas ur ett större 

perspektiv (från grupper ända upp till sverigeledning).  

3 . 5  K O N C E P T U E L L  M O D E L L  

I detta avslutande avsnitt av den teoretiska referensramen presenteras en konceptuell 

modell som författaren själv satt samman. Illustrationen syftar till att på ett så tydligt 

sätt som möjligt visualisera hur en teknisk konsult potentiellt kan nå Lead in innovation 

baserat på de tidigare nämnda teoriområdena. För förtydligande är denna konceptuella 

modell en tolkning av CE, DI, kulturförflyttning samt HK: Catchball Process av 

författaren och därmed ett förslag på hur en möjlig utvecklingsprocess från traditionell 

domänexpertis till Lead in innovation skulle kunna gå till. Denna tolkning av författaren 

diskuteras även vidare i avsnitt 5.5. Den konceptuella modellen finns illustrerad i sin 

helhet på nästa sida i Figur 4.  
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Figur 4. Konceptuell modell. 

Ett antagande görs att WSP idag befinner sig vid steget längst ner i Figur 4, traditionell 

domänexpertis, vilket innebär att den tekniska konsulten innehar den kompetens som 

krävs för att kunna lösa de tekniska problem som denne dagligen ställs inför. Vid detta 

steg behandlar den tekniska konsulten mestadels hårda värden och fokus ligger på att 

leverera en produkt till sin kund. Vid det här steget saknas alltså incitament att leverera 

ett mervärde till förmån för kunden. Från detta steg illustreras två alternativa vägar att 

ta sig för att nå slutmålet: Lead in innovation, tredje grundpelaren i Future Ready: WSP:s 

globala innovations- och hållbarhetsprogram. Båda alternativen innehar samma 

metoder, de behandlas endast i olika ordning.  
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Figur 4 visar att oavsett vilket alternativ till väg som väljs så nås samma slutmål. Detta 

är dock inte helt självklart. Vad som heller inte är helt självklart är om 

kulturförflyttningen blir densamma beroende på vilken väg som väljs. Detta är något 

som författaren är medveten om och som diskuteras vidare i avsnitt 5.6.  
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4  R E S U L T A T  O C H  A N A L Y S  

Detta avsnitt innehåller resultatet från processkartläggningen samt intervjustudien. Ytterligare 

innehåller detta avsnitt delanalyser kopplade till intervjustudien, baserade på Bilaga 2, och 

för mer omfattande och djupgående analyser hänvisas läsaren till avsnitt 5.  

4 . 1  P R O C E S S K A R T L Ä G G N I N G  

Inom affärsområdet Byggprojektering finns det olika karriärvägar att gå och där en av 

dessa är uppdragsansvar. Det innebär att som exempelvis nyexaminerad börjar man som 

biträdande konstruktör/projektör och därefter sker, generellt sett, en förflyttning uppåt 

enligt det visualiserade exemplet som kan ses i Figur 5.   

 

Figur 5. Illustration över karriärvägen uppdragsansvar inom affärsområdet Byggprojektering 

på WSP.  

Med andra ord innebär det att som Multidisciplinär UA har man jobbat sig upp genom 

de tidigare befattningarna och har således längre erfarenhet. För att ge en översikt över 

vad de olika befattningarna innebär rent generellt har de sammanställts i Tabell 6.  
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Tabell 6. De olika befattningarna för en teknisk konsult på WSP Byggprojektering och dess 

innebörd. 

Befattning Innebörd 

Biträdande 

konstruktör/projektör  

Upprätthåller kvalitet i egna handlingar samt utför egenkontroller. Ansvarar för egen 

beläggning genom att säga till när uppdragen börjar ta slut.  

Konstruktör/projektör  Tekniskt ansvar i små uppdrag och handlägger deluppdrag.  

Handläggande 

konstruktör/projektör  
Tekniskt ansvar i medelstora uppdrag och UA i små uppdrag.  

UA UA i medelstora uppdrag och/eller tekniskt ansvarig i stora/komplexa uppdrag.  

Senior UA 
UA i stora/komplexa uppdrag och/eller tekniskt ansvarig i mycket stora/komplexa 

uppdrag. 

Multidisciplinär UA UA i mycket stora/komplexa uppdrag.  

 

Uppdragsprocessen, enligt WSP:s verksamhetssystem, består alltid av en allmän del som 

gäller alla uppdrag och en specifik del för det aktuella uppdraget. Processflödet är 

anpassat efter uppdragets typ och komplexitet vilket ger ett unikt processtöd för varje 

uppdrag. Resultatet av processkartläggningen har sammanställts i Figur 6 samt Tabell 

7. 

 

 

Figur 6. Illustration över en allmän uppdragsprocess. 
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Tabell 7. Beskrivning av Figur 6. 

1. Sälja 

- Hantera leads (tips).  

- UA ser till kostnader ur olika perspekt iv för att få en uppfattning om var uppdraget 

kommer att landa kostnadsmässigt.  

2. Avtala 
- Kund och avdelningschef (regionchef vid större uppdrag) skriver under avtalet.  

- Mall för avtalet anpassas efter det specif ika uppdraget.  

3. Planera 

- Uppdraget struktureras i AU (anbudsrum) för att skapa tillgänglighet för alla 

inblandade i uppdraget.  

- AU justeras enligt uppdragets storlek och komplexitet.  

4. Genomföra 

- Uppstartsmöte.  

- UA har koll på att allt f lyter på som det ska.  

- Hur uppdraget fördelas mellan UA, handläggande konstruktör/projektör och 

konstruktör/projektör är beroende på uppdragets storlek och komplexitet.  

5. Avsluta - Ett uppdrag avslutas rent generellt då relationshandlingarna tas fram.  

 

Av totalt 14 tillfrågade tackade 10 st. ja till att ställa upp på en intervju. Fördelningen 

av de 10 respondenternas befattningar har sammanställts i Figur 7. 

 

Figur 7. Respondenternas fördelning av befattningar givet i antal personer/befattning.  

Fördelningen av respondenternas erfarenhet i sin nuvarande befattning mätt i år har 

sammanställts i Figur 8 på nästa sida.  
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Figur 8. Respondenternas erfarenhet i sin nuvarande befattning mätt i år.  

4 . 2  C O N C U R R E N T  E N G I N E E R I N G  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar; resultat och analys. Resultatdelen är uppdelad i 

underavsnitt som baseras på respondenternas befattning där nyckelorden i Bilaga 2, 

arbetssätt, tidsaspekt och kommunikation, kopplas till varje befattning. Analysdelen är 

av en mer sammanfattande karaktär och behandlar alla underavsnitt av resultatet kopplat 

till CE.  

4 . 2 . 1  R E S U L T A T  

I detta avsnitt presenteras de resultat från intervjuerna med koppling till CE, fråga 4 –7 

i intervjuguiden, Bilaga 1.  

4 . 2 . 1 . 1  B I T R Ä D A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 8 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

biträdande konstruktör/projektör kopplat till CE.  
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Tabell 8. Biträdande konstruktör/projektörer och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåligt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssättet.  

Har relativt lite kontakt med andra 

discipliner. Får mestadels uppdrag 

av UA och ju mer erfarenhet ju mer 

kontakt med andra discipliner. 

Upplever att då god kommunikation 

upprätthålls och alla håller 

tidplanerna blir det bra.  

Bra att sitta tillsammans för att 

kunna diskutera, får hjälp av andra, 

prata direkt och lösa problem 

tillsammans.  

Många olika åsikter kan leda till 

osämja och dålig stämning. En 

respondent förklarade att denne 

tycker om att arbeta själv, arbetar 

då bättre och vill inte ha någon 

sittandes bredvid.  

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin när respondenten i 

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Det beror på många olika faktorer. 

Bl.a. hur brådskande det är, hur 

mycket personen har att göra, hur 

svår frågan är och om personen 

behöver svar från någon annan 

först. Uppskattar att det kan ta allt 

från en timme till en vecka eller till 

och med inte alls.   

Arbetsflödet kan helt stanna upp 

om det handlar om en kritisk sak 

som kräver svar för att kunna 

arbeta vidare. 

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

Mail och telefon. I mail kan man få 

ner mycket information samtidigt, 

formulera sig på ett bra sätt och 

tänka efter men det kan ta tid att få 

svar. Får svar direkt om man ringer 

vilket är bra om något är 

brådskande.  

- - 

4 . 2 . 1 . 2  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 9 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

konstruktör/projektör kopplat till CE.  
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Tabell 9. Konstruktör/projektör och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåligt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssättet.  

Mycket samordning, men inte i det 

stora hela utan har t.ex. bara hand 

om stommen i ett visst projekt, blir 

då bara inkopplad när något rör 

stommen. Sitter med på möten för 

att kunna säga om det går att lösa 

rent tekniskt. 

Kan vara frustrerande med andra 

discipliner som hela tiden drar ut 

på tiden. Arbetssättet att sitta 

tillsammans fungerar jättebra. Det 

är roligare att jobba i grupp, få 

kunskapsåterkoppling och kan 

ställa frågor. Det kan hjälpa att 

bara säga sin idé högt för att man 

själv ska inse att den inte alls var 

bra.  

Det f inns alltid någon som är sen, 

som inte gör det den ska vilket 

leder til l att det blir utdraget. När 

man själv känner att man sliter 

samtidigt som andra tar det lugnt 

och sen hinner man ändå inte. Det 

kan bli irritation.  

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin när respondenten i  

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Det beror jättemycket på om det är 

en liten grej eller ej. Ibland ringer 

man och får svar efter 2 min och 

andra gånger kan det ta lång tid 

om det är någon som har f lera 

projekt igång samtidigt. Allt från 24 

h till 2 veckor. Men oftast går det 

snabbt.  

Det kan exempelvis ligga på någon 

annan att man blir sen för att de 

inte levererar i tid vilket kan leda 

till att man måste jobba över.  

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

Telefonsamtal, Skypemöten, dela 

skärm, mail och sms till och med i 

vissa specif ika fall. Det som passar 

bäst.  

- - 

4 . 2 . 1 . 3  H A N D L Ä G G A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 10 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

handläggande konstruktör/projektör kopplat till CE.  
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Tabell 10. Handläggande konstruktör/projektör och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåligt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssättet.  

Samordnar i princip allt 

tillsammans. Diskuterar mycket 

med arkitekterna hur 

planlösningarna ska se ut, vad de 

behöver tänka på 

konstruktionsmässigt så att det inte 

kostar extra. De är lyhörda så det 

funkar bra.  

Det tar lite tid i utredningsskedet 

för att kunna komma igång med 

projektering direkt. Det är bra att 

man är med i diskussionen från 

början, så att de inte spikar t.ex. 

planlösningen. Arbetssättet är bra, 

man får lära sig av andra 

discipliner och vice versa. Att få 

chansen att veta hur de tänker och 

planerar.  

- 

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin när respondenten i 

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Det kan vara väldigt akuta problem 

och då måste man agera väldigt 

snabbt. Vara stresstålig och kunna 

hitta lösningar. Det kan vara från 

noll tid till, om det är en lång 

process, f lera veckor.  

Kan leda till att det blir stressigt om 

man sitter med något som man 

tvingas skjuta upp.  

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

Fysiska möten, samtal och mail. 

Fysiska möten är bra, då vet man 

vem det är man pratar med. Vid 

samtal då slipper man åka dit, allt 

handlar om tid egentligen.  

- - 

4 . 2 . 1 . 4  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 11 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

uppdragsansvarig kopplat till CE.  
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Tabell 11. Uppdragsansvarig och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåligt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssätte t.  

Mail, telefon och 

samordningsmöten. Fungerar bra 

då man stannar kvar efter möten 

och diskuterar. Beror även mycket 

på i vilket skede man jobbar i ett 

uppdrag. Tidigt i ett uppdrag 

arbetar man mer tillsammans med 

övriga discipliner, i 

bygghandlingsskedet utbyter man 

mer bara underlag med varandra 

och ser till så att alla är på banan.  

I längre projekt, där man hinner få 

en bra relation till varandra, leder 

till en synkad grupp. Praktiskt att 

ha folk nära eftersom det är lättare 

att ta saker på plats. Bra med 

mycket öppna diskussioner, kunna 

sitta bredvid varandra och peka 

och prova sig fram till något som 

fungerar bra. Upplever att även om 

alla oftast alltid är samarbetsvilliga 

så bjuder alla ti ll lite extra när man 

jobbar med någon från samma 

företag.  

Ser inte så stor vinst i den här 

typen av arbetssätt. Har då inte 

tillgång till sina program och böcker 

samt vill inte att någon annan ska 

bestämma när arbetet ska ske. En 

annan tror inte det skulle bli bättre 

om man satt tillsammans eftersom 

denne är van att arbeta själv och 

tycker att det fungerar bra. Det kan 

även bli ineffektivt tidsmässigt. 

T.ex. kan någon ta på sig rollen att 

stå framme vid tavlan och förklara 

något som inte alla är berörda av. 

En tredje menar att man kan vil ja 

sitta ner och arbeta själv då man 

stöter på ett svårare problem då 

det är svårt att komma på lösningar 

med andra vid ett sittande bord.  

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin när respondenten i 

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Varierande åsikter kring hur lång 

tid det tar att få en reaktion från 

andra discipliner. Vissa menar att 

det går jättefort att få svar och då 

oftast inom samma dag. Andra 

menar att det varierar väldigt 

mycket och att det bygger på vem 

man frågar.  

Kan f innas enstaka personer som 

inte är bra på att svara. Får man 

inte svar stoppar det upp och det 

kan handla om en ändring som 

medför ändringar för f lera andra. 

Vid dålig tidplan kan det bli så att 

man inte hinner få underlaget i tid.  

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

Projekteringsmöten, mail, Skype, 

telefon och de som sitter på plats 

pratar man med direkt. Är något 

svårt att förklara fungerar telefon 

bra så man slipper jättelånga mail 

och dessutom går det fort. I mail 

kan allt dokumenteras, vad man 

kommit fram till och bestämt, och 

där har man även bra spårbarhet.  

Kan även f innas en ”fråga-svar-

lista” i vissa projekt där man kan 

läsa andras frågor och svar vilket 

gör att man blir lite klokare på 

köpet.   

Om en person är omöjlig att få tag i 

då sitter folk och väntar på besked. 

Det man säger i telefon kan någon 

senare påstå att denne inte har 

sagt vid ett senare tillfälle. Mail är 

segt, ineffektivt och kan ta längre 

tid att formulera sig. I telefon kan 

man ge lite förhastade svar.  

- 

4 . 2 . 1 . 5  S E N I O R  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 12 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning senior 

UA kopplat till CE.  
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Tabell 12. Senior uppdragsansvarig och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåli gt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssättet.  

I de vanliga husprojekten, 

byggnader i form av bostäder, 

kontor, allmänna byggnader, är det 

i regel en arkitekt som börjar 

utformningen och så småningom 

kommer man in i bilden. Oftast 

kommer vi byggkonstruktörer in lite 

för sent. Det kan vara att man 

ställs inför en färdig lösning, t.ex. 

planlösning, och det kan vara svårt 

att få till en konstruktion. Det är 

mest fysiska möten och Skype om 

man sitter långt ifrån varandra. Är 

det en van beställare så samordnar 

de mötena och de har en egen 

projekteringsledning som håller i 

möten med protokoll osv. så att det 

blir dokumenterat.  

Vi som byggkonstruktörer kommer 

ofta in för sent i projektet så att 

man blir ställd inför faktum och det 

kanske man skulle ha kunnat vara 

med och påverkat tidigare. Förr 

ritade man för hand och då skulle 

man ha sina grejer och då hade 

man fasta arbetsplatser och det var 

svårare att plocka med sig sina 

saker. Så det är lättare att hantera 

idag när man bara ha en 

datorskärm. Det enda är att man 

inte har sina grejer, men det får 

man se till att man har då.  

Arbetar dagligen med kanske 2–3 

projekt åt gången och då blir 

arbetssättet att sitta til lsammans 

svårare. Då låser man upp sig om 

man skulle sitta så på heltid.  

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin när respondenten i 

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Det är olika, ibland diskuterar man 

på telefon och då får man be om 

att återkomma och det kan ju ta allt 

från några minuter till f lera dagar.  

Tiden är alltid ett bekymmer. Det är 

väldigt sällan man har för mycket 

tid. Det är nästan en nackdel om 

det är för långa tidplaner för då 

skjuter man in en massa annat 

emellan och så blir det ändå 

bråttom på slutet. 

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

Om de finns här i huset så går man 

och pratar med folk. Finns andra 

sätt också men tycker att det är 

opersonligt med Skype. Externt kan 

det vara Skype-möten, telefon och 

mail förstås. Det som är bra med 

mail är att svaret sparas så allt 

f inns dokumenterat det man 

kommer överens om.  

- - 

4 . 2 . 1 . 6  A V D E L N I N G S C H E F  

Tabell 13 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

avdelningschef kopplat till CE.  
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Tabell 13. Avdelningschef och Concurrent Engineering. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Arbetssätt – Frågor som berör nuvarande arbetssätt med andra discipliner, vad som är bra/dåligt med det, det 

typiska arbetssättet som CE premierar och vad som kan vara positivt/negativt med det arbetssättet.  

Det är i så fall i uppdrag man möter 

andra discipliner och då sker det 

på möten, mail och telefon i olika 

grad. Det fungerar bra då alla har 

samma engagemang. Svårigheten 

när man arbetar med andra företag 

är att veta hur de har det och hur 

de prioriterar.  

När det fungerar dåligt kan det 

bero på att folk är pressade, att de 

kanske inte riktigt prioriterar 

projektet. Ser positivt på att sitta 

tillsammans och arbeta pga. hört 

mycket bra om det. Menar då att 

det är viktigt att man driver på och 

ses någon dag i veckan, kanske 

tätare beroende på var man är i 

projektet, då kommer man närmare 

kompetenserna.  

Har egentligen ingen egen 

erfarenhet av att sitta ”rygg mot 

rygg” och arbeta med andra.  

Tidsaspekt – Frågor som berör hur lång tid det tar att få en reaktion från en annan disciplin n är respondenten i 

dagsläget stöter på ett problem samt om det upplevs någon problematik kopplat till tid i den frågan.  

Ofta mail men är det riktigt akut så 

ringer man. Det beror också på 

vilket typ av problem det är. Inom 

rimlig tid, från några timmar til l 

någon dag. Man svarar så fort man 

kan.  

T.ex. om kunden ställer en fråga 

som man måste ha hjälp med för 

att lösa så kan tiden dra iväg. Man 

kan inte återkoppla som man vill för 

att man är beroende av andra. Det 

är frustrerande när man inte kan 

svara själv.  

- 

Kommunikation – Frågor som berör hur kommunikation med andra discipliner sker idag och vad som kan vara 

bra/dåligt med det.  

I huvudsak mail annars 

informationsmöten via Skype. 

Handlar om att skapa ett 

engagemang, att skapa en bra 

grupp och att alla sitter i samma 

båt. Mail är bra eftersom det blir 

dokumenterat, men man ska inte 

tro att det räcker med det.   

Att alla får samma information vid 

samma tidpunkt då man sitter och 

arbetar tillsammans.  

- 

4 . 2 . 2  A N A L Y S  

I detta avsnitt presenteras delanalysen angående CE. Avsnittet har delats upp med 

avseende på nyckelorden i analysmodellen, se Bilaga 2.  

4 . 2 . 2 . 1  A R B E T S S Ä T T  

I dagsläget ser arbetet med olika discipliner olika ut beroende på vilken befattning man 

har. Trenden verkar se ut som följande: ju högre befattning den tekniska konsulten har 

ju mer kontakt med andra discipliner har man. Några av de hinder som identifierades 

kring CE som arbetssätt var bl.a. att vissa helt enkelt  inte tycker om att sitta tillsammans 

och arbeta då man både är van och tycker om att arbeta själv. Andra såg till och med 

ingen vinst över huvud taget i att arbeta på det här sättet. I dagsläget jobbar de flesta 

med flera projekt parallellt med varandra vilket skulle kunna försvåra CE som arbetssätt. 

Detta eftersom CE låser flexibiliteten kring hur man själv vill lägga upp sina dagar och 
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vilket projekt man vill jobba i för dagen. De flesta hade heller ingen erfarenhet av 

arbetssättet vilket av förklarliga skäl gör att det kan vara svårt att sätta sig in i hur det 

skulle kunna se ut, gå till och upplevas. Men trots det var ändå övergripande delen av 

respondenterna positivt inställda till arbetssättet, genom fördelar som att kunna lösa 

problem tillsammans, att direkt kunna prata med andra och få kunskapsåterkoppling.  

”Vi får lära oss av deras discip liner och de får lära av oss. Vi får chansen att veta hur 

de tänker när de planerar så det är ju bara bra.”  

– Respondent 4, Handläggande konstruktör/projektör 

4 . 2 . 2 . 2  T I D S A S P E K T  

De flesta respondenterna var överens om att det beror på många olika faktorer angående 

hur snabbt man får en reaktion från en annan disciplin när man har stött på ett problem. 

Några av dessa faktorer kan vara hur brådskande det är, hur mycket disciplinen har att 

göra, svårighetsgrad på frågan eller om disciplinen behöver svar från någon annan först. 

Uppskattningsvis kan det alltså ta allt från några minuter upp till f lera veckor eller i 

värsta fall: inte alls. Sammantaget upplevde respondenterna mycket problematik kopplat 

till tid.  

”Tiden är alltid ett bekymmer.”  

– Respondent 9, Senior UA 

Respondenterna upplevde att arbetsflödet kan stanna upp helt om man inte får svar på 

en fråga man är beroende av svar på för att kunna komma vidare i sitt arbete. Det kan 

generera stress och frustration i det dagliga arbetet. Därför kan tidsaspekten vara en av 

drivkrafterna för att leda medarbetarna till en förståelse för CE. Ett arbete där man inte 

vet om det kommer att dröja två minuter eller två veckor att få svar blir svårt att planera.  

4 . 2 . 2 . 3  K O M M U N I K A T I O N  

Precis som för arbetssättet ser även kommunikationen med disciplinerna lite olika ut 

beroende på vilken befattning man har. Det som nämndes var mail, telefon, Skype, sms, 

fysiska möten och prata direkt om disciplinen sitter i samma byggnad. En respondent 

nämnde även att det finns en s.k. ”fråga-svar-lista” i vissa projekt. Vilket är en fördel 

då man får ta del av andra discipliners funderingar och man kan lära sig saker genom 

det. Man var även överens om fördelarna respektive nackdelarna med de olika sätten att 

kommunicera och att det både finns för- och nackdelar med alla 

kommunikationsmöjligheter. En negativ aspekt som är oundviklig i dagsläget är att 

kommunikationen i de flesta fall blir isolerad. Endast de inblandade personerna får ta 

del av de frågor som ställs och svaren som ges. CE ger att fler i projektet får kännedom 

om de frågor som kommer upp och vad lösningen slutligen blir. Därför är även 

dagslägets något isolerade kommunikation med andra discipliner en drivkraft för CE.  
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4 . 3  D E S I G N D R I V E N  I N N O V A T I O N  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar; resultat och analys. Resultatdelen är uppdelad i 

underavsnitt som baseras på respondenternas befattning där nyckelorden i Bilaga 2, 

värdeskapande, utveckling, samarbete och kunskapsåterföring kopplas till var je 

befattning. Analysdelen är av en mer sammanfattande karaktär och behandlar alla 

underavsnitt av resultatet kopplat till DI.  

4 . 3 . 1  R E S U L T A T  

I detta avsnitt presenteras de resultat från intervjuerna med koppling till DI, fråga 8–14 

i intervjuguiden, Bilaga 1.  

4 . 3 . 1 . 1  B I T R Ä D A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 14 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

biträdande konstruktör/projektör kopplat till DI.  
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Tabell 14. Biträdande konstruktör/projektör och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värdeskapande aktiviteter i framtiden.  

Hur bra resultaten är som 

levereras, hur tiden hålls i projekt, 

hur nöjd kunden blir, hålla god ton, 

vara trevlig, väl bemötande och 

vara kunnig.  

Vill arbeta mer med att bli bättre på 

att ha bra relationer till  kunderna.  

Arbetar inte aktivt med att söka nya 

kundvärden i större projekt 

eftersom det är svårt att veta vem 

kunden, personligen, är. Svårt att 

arbeta i den nuvarande befattning, 

lättare efter att ha kommit upp i 

befattning och kommer mer i 

kontakt med kund.  

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

- 

En respondent uttryckte ett intresse 

för denna typ av utveckling. Dels 

hur en själv kan utvecklas men 

även hela företaget.  

En annan respondent uttryckte att 

denne inte är intresserad av denna 

typ av utveckling.  

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag.  

Samarbetar, men inte utanför 

affärsområdet Byggprojektering, 

inför nya uppdrag.  

Om man kan ta reda på vad som 

tidigare gjorts kan man starta upp 

projekt snabbare med bra 

lösningar. Det hade varit bra för sin 

egen utveckling att arbeta 

självreflekterande mellan uppdrag, 

att gå igenom vad som gått 

bra/dåligt.  

En respondent uttryckte att denne 

hade tagit reda på vad som gjorts i 

tidigare uppdrag om befattningen 

hade varit mer drivande i projekt. 

Det f inns i dagsläget inget 

självreflekterande arbetssätt som 

kan tillämpas mellan uppdrag.  

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

- 

Hade varit jättebra för alla att jobba 

med vilket är något som det pratas 

om på avdelningen, s.k. slutmöte, 

så att alla får någon sorts 

feedback. Även om man lär sig 

hela tiden är det bra att aktivt gå 

igenom vad som gått bra/dåligt.  

Ingen av respondenterna bidrar i 

dagsläget till någon form av 

kunskapsåterföring. Beror bl.a. på 

att en respondent upplever att 

denne inte har så mycket kunskap 

att ge.  

4 . 3 . 1 . 2  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 15 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

konstruktör/projektör kopplat till DI. 
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Tabell 15. Konstruktör/projektör och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värdeskapande aktiviteter i framtiden.  

Det är A och O att kunden ska vara 

nöjd. Värdeskapande från vår del 

beror helt på vilken kund vi har, om 

det är beställare eller entreprenör. 

Värdeskapande är att kunden ska 

få det den efterfrågar plus lite till.  

Om vi har beställaren som kund så 

är det jätteviktigt att vi ska komma 

med idéer om 

konstruktionslösningar som gör det 

billigare eller mer fuktsäkert. Att vi 

kan komma med kunskap som de 

inte har. Då är värdeskapande en 

produkt som kunden känner att de 

verkligen inte hade kunnat göra 

själva. 

Har inte kommit till det stadiet då 

man har tillräckligt med kunskap för 

att ha något att komma med vilket 

tros vara ett måste för att kunna 

skapa värde. Känner att där f inns 

det andra som har mer att komma 

med, erfarenhetsmässigt. 

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

- 

Jätteintressant. Varje projekt man 

gör så blir man snabbare och 

bättre på det man gör. Så det är 

det bästa sättet en själv kan bidra 

till den utvecklingen.  

Upplever osäkerhet kring de egna 

erfarenheterna och funderar över 

hur mycket man kan tillföra med 

denna befattning.  

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag.  

Har inte haft någon sådan typ av 

kontakt inför nya uppdrag. Det 

brukar man ta upp direkt vid start 

och det har ju UA och chefen bättre 

koll på.  

Samarbete mellan projekt som 

pågår samtidigt händer det absolut 

att man samarbetar genom att 

exempelvis fråga ”V i har ett projekt 

här vad tycker du om den här idén? 

Vi gjorde så på ditt projekt, tror du 

att det funkar här också?”.   

Samarbetar inte inför ett nytt 

uppdrag för att det inte går att 

fråga A t.ex. om det man på K gör. 

Det är sällan det är så pass 

komplicerat att det behövs utan de 

kunskaper som vi har här kommer 

vi långt på. Samarbetar inte mellan 

avslutat och påbörjat uppdrag på 

ett självreflekterande sätt. Det 

beror på att det sällan man har tid 

att stanna upp.  

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

- 

Så fort man befinner sig i ett 

projekt då någon frågar någonting 

då delar man gärna med sig så fort 

man vet någonting. Tycker både att 

det är kul och jätteviktigt.  

Kunskapsnivån man har är 

ingenting mot den som UA besitter 

så det är från dem man får 

kunskapsåterkoppling.  

4 . 3 . 1 . 3  H A N D L Ä G G A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 16 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

handläggande konstruktör/projektör kopplat till DI.  
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Tabell 16. Handläggande konstruktör/projektör och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värdeskapande aktiviteter i framtiden.  

Leverera ritningar med kvalitet. Det 

handlar om att få kunderna nöjda 

helt enkelt så att de ska komma 

tillbaka. Det brukar oftast vara 

kvaliteten som bestämmer, hand i 

hand med den budgeten man får.  

Gör det som underlättar för 

kunden. Som handläggare, 

projektör och UA försöker man hitta 

bra ritningar, göra bra ritningar, 

osv. Det görs ständigt. Vill arbeta 

mer värdeskapande i framtiden 

genom t.ex. mer fysiska träffar med 

kunden, bjuda in till seminarium 

och frukostmöten så att alla får 

träffas. Det underlättar mycket om 

man får träffa personerna.  

Respondenten är osäker på om 

bollen ligger på dennes sida i 

frågan om att aktivt söka nya sätt 

att skapa värde för kund. Anser att 

det ligger lite högre upp om de ska 

möblera om avtal med kunden. 

Alltså att man kan påverka till en 

viss gräns/nivå, resten är det upp 

till cheferna att sköta.  

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

Respondenten är med i 

marknadsgruppen. Där är det 

möten varannan vecka hur vi gör 

och det är ju ett alternativ att bjuda 

dit större företag.  

Att göra affärer är en del av det 

(marknadsgruppen) och gör man 

affärer så får man uppdrag också, 

det hänger samman.  

- 

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag. 

Har inte samarbetat utanför 

Byggprojektering men inom görs 

det. Samarbetar mellan uppdrag 

som pågår samtidigt men då inom 

samma projekteringsgrupp. T.ex. 

inom en projekteringsgrupp togs 

f lera uppdrag in och rollerna 

roterade.  

- 

Mellan avslutat och påbörjat 

uppdrag går man in i andra 

uppdrag och hjälper till där men det 

är inte så mycket 

självreflekterande.  

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

Ett mål är att införa slutmöte. Där 

ska vi bedöma vad som gått 

bra/dåligt, varför och vad vi kan 

göra bättre. 

- - 

4 . 3 . 1 . 4  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 17 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

uppdragsansvarig kopplat till DI.  
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Tabell 17. Uppdragsansvarig och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värdeskapande aktiviteter i framtiden.  

Att ha stort engagemang, 

medvetenhet om ekonomi, förstå 

tidspress för kund, driva framåt, 

vara til lmötesgående och leverera. 

Även merförsäljning genom att 

erbjuda det man kan bidra med och 

att tillföra något som kunden inte 

vet. En respondent uttryckte att 

denne inte direkt aktivt söker nya 

värden men att man upptäcker i 

uppdrag att det skulle behövas.  

En respondent arbetar delvis med 

att söka nya kundvärden genom att 

bl.a. föreslå en extratjänst som de 

inte har bett om som t.ex. 

fuktsakkunnig eller annat som f inns 

tillgängligt på kontoret. Flera 

respondenter vill helt klart 

vidareutveckla detta i framtiden 

men då gäller det att man har de 

rätta verktygen för det.  

Några respondenter uttryckte att de 

inte riktigt vet vad det skulle kunna 

vara för kundvärden det f inns att 

hitta och arbeta aktivt med i 

framtiden. Det är svårt att leta efter 

något som kanske inte f inns. Det 

kan även vara lite känsligt för 

kunden vill ju inte ha ”råkat” betala 

för något som den inte vill ha.  

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

- 

En respondent uttryckte att denne 

är ganska intresserad av 

utvecklingen av detta och menar 

att det bygger lite på befattningen. 

Om man inte är intresserad av 

denna utveckling är det svårt att ha 

denna befattning.  

En respondent uttryckte att denne 

känner sig trygg och nöjd i de 

projektstorlekar som denne arbetar 

i och anser att det räcker gott att 

leverera, vara glad och trevlig. En 

annan menar att denne inte vill 

försöka utveckla något för hela 

enheten utan att det är i sina egna 

uppdrag man kan tillföra något.  

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag.  

En respondent samarbetar genom 

att få tag i gamla ritningar och 

ringa byggherren och fråga hur de 

tänkt i tidigare uppdrag. Några 

andra letar i sitt eget, W SP:s eller 

kommunens arkiv och kollar vad 

t.ex. geoteknik eller VA har 

undersökt i närheten och har 

underlag på. 

En respondent samarbetar hela 

tiden mellan projekt som pågår 

samtidigt. En annan är CRC 

ambassadör vilket innebär att 

försöka hitta nya sätt att ge kunden 

saker som den inte har efterfrågat. 

Att kunna göra saker mellan 

uppdrag som kan skapa värde för 

kund på längre sikt.  

Några respondenter menar det inte 

f inns någon tid mellan uppdrag 

eftersom de oftast går i varandra. 

Då f inns det tyvärr ingen tid att 

arbeta självreflekterande. Om 

projekt inte går i varandra går man 

direkt på nästa när ett annat är 

klart.  

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

Man delar med sig av kunskap 

under pågående projekt men att 

det efter avslutat projekt är det 

väldigt dåligt med 

kunskapsåterföring.  

Det är jätteviktigt och något att 

förbättra, s.k. slutmöte, för det gör 

ju att man på sikt kan utvecklas. 

Kan även öka värdet för kunden på 

sikt med effektivare projektering. 

En annan respondent brukar se till 

att man har ett 

kunskapsåterföringsmöte och på 

dessa sätta upp olika 

reflektionspunkter och 

dokumentera för att kunna ta med 

sig till nästa projekt.  

- 
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4 . 3 . 1 . 5  S E N I O R  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 18 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning senior 

UA kopplat till DI.  

Tabell 18. Senior uppdragsansvarig och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värd eskapande aktiviteter i framtiden.  

Att hitta ekonomiska och tekniskt 

bra lösningar. Kan man hitta bättre 

lösningar än som var tänkt från 

början så är det alltid positivt. Det 

är fördelen med sådana här större 

företag att man inte blir inlåst. Man 

kan alltid hitta idéer inom 

koncernen och bolla frågor på 

kontoret men även externt med 

andra kontor på W SP. Kan inte 

tänka sig att arbeta med att 

vidareutveckla detta i framtiden 

pga. pensionär så det är inte 

aktuellt.   

- 

När man har hållit på såhär länge 

så f inns det säkert nya ingångar 

och lösningar som man kanske inte 

har tagit till sig.  

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

Upplevs som en passerad tid. 

Engagemanget på den fronten är 

inte så stort.  

- - 

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag.  

Innan ett nytt uppdrag kan man 

forska i om det f inns något 

liknande utfört någon annanstans i 

det här företaget eller om man har 

en beställare som har gjort något 

liknande tidigare och få idéer 

därifrån. Men det händer inte så 

ofta.  

- 

Det är väldigt sällan man jobbar 

färdigt i ett uppdrag och så tar man 

nästa. De går i varandra. Det f inns 

alltså ingen tid däremellan att 

arbeta självreflekterande.  

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

Kunskapsåterföring är något man 

alltid har pratat om och hur den ska 

gå till. Vet fortfarande inte hur den 

skulle kunna gå till. Menar att man 

alltid kan hålla på och formalisera 

men att det i slutänden inte brukar 

fungera. Den kunskapsåterföring 

som sker är mellan äldre och yngre 

under pågående projekt. Kan även 

vara åt andra hållet också med 

t.ex. datateknik. Finns inte någon 

direkt struktur utan det blir som det 

blir ungefär.   

- - 



 

 

 

Resultat och analys  47 

 

4 . 3 . 1 . 6  A V D E L N I N G S C H E F  

Tabell 19 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

avdelningschef kopplat till DI. 

Tabell 19. Avdelningschef och Designdriven innovation. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Värdeskapande – Frågor som berör personlig uppfattning kring värdeskapande, aktivt arbete med 

värdeskapande i dagsläget och att börja/vidareutveckla värdeskapande aktivitet er i framtiden.  

Leverera rätt sak och i rätt tid. Det 

är jätteviktigt så att man inte 

missar målet för då kan det bli 

problem om man inte matchar 

förväntningarna från en kund. Man 

vil l ju att alla ska vara nöjda.  

Har försökt att hitta nya 

tjänsteområden. Att vara lyhörd om 

kunden kan behöva hjälp från 

någon annan disciplin, t.ex. akustik 

för att hjälpa kunden med 

kontakter. Ibland vet ju inte kunden 

vad de behöver ha. Skapa goda 

relationer, vara lyhörd och kanske 

inte köra i samma gamla hjulspår 

utan anpassa projekteringen.  

- 

Utveckling – Frågor som berör intresset av att utveckla hur man bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

- 

Mycket intresserad. För det är ju 

det som är kul, det är kul att skaffa 

nya kunder och göra uppdrag, bra 

handlingar, bra jobb och få kvitto 

från kunden att de är nöjda. För 

mig är det helt naturligt.  

- 

Samarbete – Frågor som berör samarbete inför ett nytt uppdrag, mellan uppdrag som pågår samtidigt och 

mellan avslutat och påbörjat uppdrag.  

Samarbete inför ett nytt uppdrag är 

naturligt. Att hitta något liknande 

projekt så att man inte behöver 

uppfinna hjulet på nytt. Samarbete 

mellan uppdrag som pågår 

samtidigt så tar man hjälp löpande 

under tiden för att kunna svara på 

frågor som dyker upp.  

- - 

Kunskapsåterföring - Frågor som berör bidrag till kunskapsåterföring vid avslutade uppdrag.  

Att medverka på möten och vara så 

öppen som möjligt i hur man tycker 

att det har varit. Att vara förberedd 

på möten och verkligen bidra till att 

få fram allt. Allt ska inte komma 

fram då utan det bör ju även 

komma fram under resan för att 

kunna få ett avslut. Där f inns 

förbättringspotential.  

Det man som chef kan bidra med 

är att se till att det görs. Det har 

kommit fram som en aktivitet att ha 

ordnade startmöten och det ska 

f innas i verksamhetssystemet; 

start- och slutmöte. Alla får samma 

information vid samma tillfälle och 

kommer överens om var målet är 

beläget och då blir det en trygghet i 

det. Att man får en helhetsbild.  

- 
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4 . 3 . 2  A N A L Y S  

I detta avsnitt presenteras del-analysen angående DI. Avsnittet har delats upp med 

avseende på nyckelorden i analysmodellen, se Bilaga 2.  

4 . 3 . 2 . 1  V Ä R D E S K A P A N D E  

Det finns inget rätt eller fel i vad en person upplever som värdeskapande för kund. 

Frågan om vad som upplevs som värdeskapande för respondenten syftade till a tt få en 

kartläggning och uppfattning över hur de tänker kring ämnet i dagsläget. Även här syns 

trenden att befattningen tycks spela roll på hur respondenterna upplever huruvida de kan 

bidra till värdeskapande. De upplever att ju högre befattning man har ju mer 

värdeskapande för kund kan man vara. En annan intressant synvinkel är att även det här 

med värdeskapande kan vara känsligt.  

”Kunden vill ju oftast ha värde men den vill ju ha det som den betalat för, inte ’råkat’ 

betala för något extra.”  

– Respondent 6, UA  

Majoriteten av respondenterna är ändå positivt inställda vad gäller värdeskapande. 

Många talar om att komma med egna idéer som konstruktionslösningar som gör 

resultatet billigare eller att det kan bli mer fuktsäkert. Merförsäljning helt enkelt.  

”För mig är det A och O att kunden ska vara nöjd. […] Att vi kan komma med kunskap 

som kunden inte har. Då är värdeskapande för mig en produkt som kunden känner att 

det här hade vi verkligen inte kunnat göra själva.”  

– Respondent 3, Konstruktör/projektör  

4 . 3 . 2 . 2  U T V E C K L I N G  

Det finns delade meningar angående hur intresserad man är av utveckling av hur man 

bedriver uppdrag, samarbetar och gör affärer.  

”Det bygger väl lite på min befattning. Om jag inte skulle vara intresserad av det skulle 

jag inte kunnat ha min befattning för det är genom att få in uppdrag som vi tjänar 

pengar.”  

– Respondent 8, UA  

”Jag vet inte, jag känner mig ganska trygg och nöjd där. […] på den nivå jag är på 

tycker jag att det räcker gott att leverera, vara glad och trevlig.”  

– Respondent 5, UA 

Självklart underlättar ett intresse av denna typ av utveckling för att kunna arbeta med 

det i framtiden. Det är svårt att motivera någon som inte finner ett intresse  eller vinning 

i det men det behöver inte vara avgörande utan istället kan man se det som en möjlighet 

att istället skapa intresse.  
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4 . 3 . 2 . 3  S A M A R B E T E  

I dagsläget tycks det vara så att man samarbetar men då inte utanför affä rsområdet 

Byggprojektering och därmed inte utanför sin projekteringsgrupp. Återkommande tema 

är att befattningen tycks spela roll i detta avseende också vilket är helt naturligt i vissa 

fall. Det är exempelvis chef eller UA som tar in uppdrag vilket gör det svårt för t.ex. en 

biträdande konstruktör/projektör att innan uppdraget ta reda på vad som tidigare gjorts. 

Men det finns potential att utveckla de samarbeten som finns i dagsläget eftersom det 

rent generellt finns en positiv inställning till samarbete.  

En av respondenterna sticker ut som CRC (Competence Resource Center) ambassadör. 

CRC bygger på idén att ta tillvara på de globala färdigheter och möjligheter också i den 

lokala marknaden. Mer konkret kan det handla om att man tar in kompetenser från 

exempelvis ett WSP-kontor i Indien och Rumänien där man tillsammans utför tjänster 

eller uppdrag som levereras till svenska projekt och kunder. Det kan bl.a. innebära att 

man försöker hitta nya sätt att ge kunden förslag och lösningar som den inte har 

efterfrågat.  

Vad gäller att arbeta självreflekterande mellan uppdrag skiljer sig åsikterna åt beroende 

på vilken befattning man har.  

”Då jag sitter mellan två uppdrag letar jag efter saker att göra. Men det finns absolut tid 

att arbeta självreflekterande däremellan.”  

– Respondent 1, Biträdande konstruktör/projektör 

”Uppdragen går i varandra så det är aldrig att man inte har något uppdrag. Det finns 

ingen tid däremellan.”  

– Respondent 5, UA  

I de högre befattningarna har man mer ansvar och mer att hålla koll på vilket helt 

naturligt ger att uppfattningen kring hur mycket tid som finns mellan uppdrag skiljer 

sig.  

4 . 3 . 2 . 4  K U N S K A P S Å T E R F Ö R I N G  

I dagsläget finns ingen strategi för att ta vara på kunskaper. Man delar istället med sig 

av kunskaper under pågående uppdrag, mellan de som ingår i samma projekteringsgrupp.  

”Det här med kunskapsåterföring är något som vi alltid har pratat om och hur den ska  

gå till. Jag vet fortfarande inte hur den ska gå till riktigt.”  

– Respondent 9, Senior UA  

Även här har befattningen inverkan på huruvida man känner att man kan bidra till någon 

form av kunskapsåterföring. I de lägre befattningarna känner man att man int e har 

tillräckligt med erfarenhet och därmed kunskap. Samtidigt som en respondent med högre 
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befattning uttryckte att det är både och, de yngre kan bidra med t.ex. tekniska kunskaper. 

Så det kanske mer handlar om insikt och att förstå sitt eget värde att man kan bidra med 

sånt som man kanske inte i första hand tänker på. 

4 . 4  K U L T U R F Ö R F L Y T T N I N G  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar; resultat och analys. Resultatdelen är uppdelad i 

underavsnitt som baseras på respondenternas befattning där nyckelorden i Bilaga 2, 

kommunikation, informationsdelning, värdering och förändrings- och utvecklingsarbete 

kopplas till varje befattning. Analysdelen är av en mer sammanfattande karaktär och 

behandlar alla underavsnitt av resultatet kopplat till kulturförflyttning.  

4 . 4 . 1  R E S U L T A T  

I detta avsnitt presenteras de resultat från intervjuerna med koppling till 

kulturförflyttning, fråga 15–21 i intervjuguiden, Bilaga 1.  

4 . 4 . 1 . 1  B I T R Ä D A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 20 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

biträdande konstruktör/projektör kopplat till kulturförflyttning.  
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Tabell 20. Biträdande konstruktör/projektör och kulturförflyttning.  

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom sitt affärsområde Byggprojektering.  

Ansikte mot ansikte, mail, telefon, 

Skype. Beror lite på vad det är man 

ska säga 

- - 

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

Avdelningsmöte varje månad. Där 

tas allt som har med avdelningen 

att göra, går igenom mål och annat 

som är bra att veta. Annars mail 

eller chefen säger något på f ikat.  

Det fungerar bra men kanske att 

man ska vara tydligare med målet.  
- 

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – en av 

två respondenter menar den agerar 

enligt påståendet.  

Jag arbetar för en ökad samverkan  

– en av två respondenter menar 

den agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – två av 

två respondenter menar de agerar 

enligt påståendet.  

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i at t lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

Det är jättebra med förändringar 

men det beror också på vad det är 

för typ av förändring. Sen får det 

inte bli för ofta heller.  

Det är bra att lägga resurser på 

förändringsarbete men inte alla.  En 

lägre marginal kan vara värt om det 

leder til l effektivare, högre 

lönsamhet i längden. Det kan även 

leda till nöjdare medarbetare, att 

folk stannar kvar och jobbar på.  

- 

4 . 4 . 1 . 2  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 21 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

konstruktör/projektör kopplat till kulturförflyttning.  
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Tabell 21. Konstruktör/projektör och kulturförflyttning. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom sitt affärsområde Byggprojektering.  

Man knackar dörr, mail om någon 

är borta. Det är alltid bäst att kunna 

visa och peka och diskutera det 

kommer alltid upp en fråga 

däremellan också. Tycker att det 

fungerar jättebra.  

- - 

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

På intranätet f inns jättemycket 

information och där ska man kunna 

hitta allting. Sen f inns det även 

medarbetarsamtal.  

- - 

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet. 

Jag arbetar för en ökad samverkan  

– en av en respondent menar 

denne agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i att lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

En viktig faktor är att ha en person 

som driver i en fråga för att det ska 

hända någonting. Alla måste också 

vara beredda på att marginalen blir 

sämre, lägga ner tid på det och att    

det kommer kosta pengar men 

tillslut kommer det gynna oss och 

att alla är öppensinnade. Man 

måste försöka få med alla. För det 

är ju ingen idé om hälften av 

gruppen vill köra och den andra 

inte, då blir man kvar på samma 

ställe. En vilja i att delta i ett 

utvecklingsarbete måste man 

känna ”här kan jag ge någonting”. 

Måste känna att man kan tillföra 

någonting och sen egentligen bara 

att få en förfrågan.   

Positiv inställning till 

förändringsarbete under 

förutsättning att det är rätt 

förändringar. Det får inte vara att 

förändra bara för att. Tillslut blir det 

ingen idé att lära sig det nya för det 

ändå kommer ändras inom snar 

framtid. Det är absolut viktigt att 

lägga resurser på 

förändringsarbete. Man måste ha 

någon som faktiskt får lägga 

kontorstid på att fortsätta pusha så 

att inte allting dör ut. Det är absolut 

värt en lägre marginal för det är 

något som kommer ifatt en till slut 

annars. Smartare att lägga en liten 

bit på marginalen istället för på 

varje projekt för att göra en 

förbättring, att vi hänger med i 

utvecklingen och förnyas oss. 

- 
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4 . 4 . 1 . 3  H A N D L Ä G G A N D E  K O N S T R U K T Ö R / P R O J E K T Ö R  

Tabell 22 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

handläggande konstruktör/projektör kopplat till kulturförflyttning.  

Tabell 22. Handläggande konstruktör/projektör och kulturförflyttning.  

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom sitt affärsområde Byggprojektering.  

Möten och handläggarträff 

vartannat år. Annars är det mail 

och telefon.  

Man skulle kunna ordna en träff 

någon gång per år, alla enheter.  
- 

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

Vi har workshops, möten och 

avdelningsmöten så det framgår 

information om vad som sker.  

Det är bra att det tas upp med oss 

och att de är lyhörda om vad vi 

tycker och inte att de själva 

bestämmer. Utan att vi är med och 

bidrar till det som vi tycker är dåligt 

och kunna utveckla det. 

- 

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

Jag arbetar för en ökad samverkan  

– en av en respondent menar 

denne agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i att lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

- 

Har en positiv inställning till 

förändringsarbete. Arbetsmiljön är 

A och O när man jobbar. Det 

kanske inte är alla gångerna man 

gillar det man gör men det är 

kollegerna som får en att stanna 

kvar på jobbet. Ser även det som 

en investering att lägga resurser på 

förändringsarbete. Menar dessutom 

att det är värt att lägga några 

timmar så att det blir bra från 

början så att det blir en rutin att gå 

efter. Viktiga faktorer är 

arbetsmiljö, varierande 

arbetsuppgifter och att chefen är 

lyhörd om vad kollegerna vill och 

vil l utvecklas inom.  

- 
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4 . 4 . 1 . 4  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 23 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenter med befattning 

uppdragsansvarig kopplat till kulturförflyttning.  

Tabell 23. Uppdragsansvarig och kulturförflyttning. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom sitt affärsområde Byggprojektering.  

Knacka direkt på dörren, Skype, 

mail och telefon. Har man en 

fråga/fundering så går man til l 

någon och f lesta försöker hjälpa 

till, alla är väldigt hjälpsamma.  

- 

En respondent sitter i en annan 

stad och arbetar, jmf. med de f lesta 

andra, vilket försvårar kontinuerlig 

kontakt med resten av gruppen.  

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

Avdelningsmöte, handläggarmöte, 

workshops och UA-möte så 

information kommuniceras och vi är 

införstådda i vilka siffror vi ska 

leverera.  

Det är bra att veta vad folk på 

samma kontor sysslar med och hur 

det ser ut framåt med beläggning. 

Det skulle kunna vara l ite mer 

konkret t.ex. med den ekonomiska 

avstämningen så kunde det vara 

lite mer grafiskt.  

Är man stationerad på annan ort 

missas den informella 

informationsdelningen.  

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – fyra 

av fyra respondenter menar den 

agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar för en ökad samverkan  

– fyra av fyra respondenter menar 

den agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – tre av 

fyra respondenter menar de agerar 

enligt påståendet.  

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i att lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

Man ska inte förändra bara för att 

förändra. Det har hänt att man 

förändrar sånt som fungerar bra 

som leder till att det helt plötsligt 

fungerar sämre.  

Några har en god inställning till 

förändringsarbete. Det är 

jätteviktigt att lägga resurser på 

förändringsarbete, det är A och O 

för att f innas kvar på sikt. Man 

måste offra lite pengar ibland för 

att för att långsiktigt kunna klara av 

att få in en framtida vinst. Viktiga 

faktorer vid förändringsarbete kan 

vara att få framföra sin åsikt, att 

man blir lyssnad på, blir tagen på 

allvar och att ha något att bidra 

med.  

Gillar oftast inte förändringsarbete 

då det är tidsdrivande till en början 

vilket inte går ihop arbetsmässigt i 

dagsläget. Tiden är extremt 

begränsad. Menar även att 

utvecklingsarbete inte är dennes 

grej och att det f inns andra som är 

mer lämpade. En tredje respondent 

menar att ett utvecklingsarbete inte 

får ta bort fokus från det dagliga 

arbetet, då det redan är långa 

dagar och svårt att hinna med som 

det är.  
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4 . 4 . 1 . 5  S E N I O R  U P P D R A G S A N S V A R I G  

Tabell 24 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning senior 

UA kopplat till kulturförflyttning.  

Tabell 24. Senior uppdragsansvarig och kulturförflyttning. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom sitt affärsområde Byggprojektering.  

Eftersom vi har en liten avdelning 

så blir det naturligt bra, här går 

man och pratar med varandra och 

via telefon. Projekten här är inte 

jättestora och då är det lätt och 

naturligt hur det blir. Men är det en 

stor projektgrupp så är det såklart 

tyngre att hantera.  

- - 

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

Avdelningsmöten och 

medarbetarsamtal men som 

respondenten inte har deltagit i på 

många år nu. Har ansetts 

”överårig” så vet inte riktigt hur det 

går till numera.  

- - 

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

Jag arbetar för en ökad samverkan 

– en av en respondent menar 

denne agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i att lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

Man blir lite negativ och 

ifrågasättande när man blir äldre. 

Sen kommer det nya saker som 

man inser att de är bra, men annat 

som bara blir krångligt. Man skulle 

vara 20 år yngre känns det som. 

Nu är det för sent att delta i ett 

förändringsarbete. Det f inns inget 

som skulle kunna påverka det 

beslutet.  

Viktiga faktorer vid 

förändringsarbete är att man måste 

tro på det själv, måste tycka att det 

är en bra förändring för annars blir 

man negativ till det, vill undvika 

och komma ifrån det.  

- 
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4 . 4 . 1 . 6  A V D E L N I N G S C H E F  

Tabell 25 presenterar resultatet från intervjuerna av respondenten med befattning 

avdelningschef kopplat till kulturförflyttning.  

Tabell 25. Avdelningschef och kulturförflyttning. 

T1: Åsikter/nulägesbeskrivning T2: Drivkrafter T3: Hinder 

Kommunikation – Frågor som berör kommunikation med andra inom s itt affärsområde Byggprojektering.  

För egen del f inns det många olika 

forum. Ledningsgruppsmöten en 

gång i kvartalet. Tycker att alla 

tillfällen att träffas är jättebra, dock 

har alla så olika förutsättningar om 

man jämför med Stockholm och 

Göteborg då deras verklighet ser 

annorlunda ut. Det kan vara svårt 

att applicera på vår enhet.  

- - 

Informationsdelning – Frågor som berör uppfattningen om hur informationsdelningen på affärsområdet 

Byggprojektering är i dagsläget.  

Informationsdelningen är upplagd 

på mail och så har vi 

avdelningsmöten en gång i 

månaden där vi bl.a. diskuterar 

resultatet. Vi har även UA-möten.  

Det som skulle kunna förbättras är 

tempot i vissa grejer, t.ex. med att 

skicka ut all information. På 

avdelningsmöten skulle man kunna 

skala bort det som redan är känt 

och utnyttja tiden bättre till att 

snacka ihop oss om andra saker, 

t.ex. handlingsplaner.  

- 

Värderingar – Frågor som berör de värderingar som W SP står för.  

Jag anpassar mig t ill klientkulturen 

och den lokala marknaden – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet.  

Jag arbetar för en ökad samverkan  

– en av en respondent menar 

denne agerar enligt påståendet.  

Jag arbetar utifrån att vända 

utmaningar till möjligheter  – en av 

en respondent menar denne agerar 

enligt påståendet. 

- - 

Förändrings- och utvecklingsarbete – Frågor som berör inställning till förändringsarbete, värdet i att lägga 

resurser på det, värdet i en lägre marginal, viktiga faktorer vid förändringsarbete samt delta i ett 

utvecklingsarbete på W SP. 

Förändringar är en naturlig del. 

Kortsiktigt är det ju det för att det 

ska ge i slutet. Förändring i 

ekonomi och generellt hur vi jobbar 

handlar också om att skapa tid för 

annat och effektivisera. Sen kan vi 

också förändra affären, på den 

nivån med. 

Att lägga tid och resurser för att i 

slutändan tjäna mer pengar är det 

vi jobbar för. Man kanske ska 

förändra affären på något sätt, att  

komma bort ifrån timmarna. 

Effektiviseringar som görs fås inte 

tillbaka om vi fortsätter sälja per 

timme. Att skapa tid.  

Att ta sig an uppgiften och att 

samverka med andra helt enkelt. 

Tyvärr så glömmer man bort det 

där men blir påmind direkt när man 

levererar, när det inte landar som 

det var tänk att det ska landa.  
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4 . 4 . 2  A N A L Y S  

I detta avsnitt presenteras delanalysen angående kulturförflyttning. Avsnittet har delats 

upp med avseende på nyckelorden i analysmodellen, se Bilaga 2.  

4 . 4 . 2 . 1  K O M M U N I K A T I O N  

Kommunikationen inom affärsområdet Byggprojektering sker genom att prata, ansikte 

mot ansikte, mail, telefon, Skype och möten. Kulturen för kommunikatio nen inom 

affärsområdet är öppen och alla hjälps åt och ställer upp för varandra. Det enda 

problemet eller hindret kopplat till kommunikation är för de som inte sitter stationerade 

i samma stad och att kommunikationen därmed försvåras.  

4 . 4 . 2 . 2  I N F O R M A T I O N S D E L N I N G  

I dagsläget delas information inom affärsområdet Byggprojektering via avdelnings-, 

handläggar- och UA-möten, mail, intranätet, medarbetarsamtal och workshops. Överlag 

är upplevelsen att informationsdelningen fungerar bra i dagsläget. Men hand i hand med 

kommunikation försvåras informationsdelningen för den som inte är stationerad på plats 

och missar den informella informationen. Den informationen som delges på exempelvis 

fikarasten eller om man missar ett möte och får läsa mötesanteckningar och missar 

”mellan-raderna-informationen”.  

4 . 4 . 2 . 3  V Ä R D E R I N G A R  

Teori visar att chefers värderingar inte alltid överensstämmer med företagets (Ketikidis, 

Nilsson, & Nilsson, 2018) vilket kan vara problematiskt vid en kulturförflyttning.   WSP 

har som tidigare nämnts inte några uttalade värderingar utan det som mest kan liknas 

vid är deras vägledande principer. Övergripande höll majoriteten av respondenterna med 

WSP:s vägledande principer och däribland avdelningschefen vilket enligt teorin torde 

vara ett positivt resultat kopplat till kulturförflyttningen.  

”Kunden är ju det viktigaste så man anpassar sig till dem och hur de vill har det.”  

– Respondent 9, Senior UA 

”Jag brukar rekommendera då man t.ex. sitter på ett möte så vet man att någon 

behöver en fuktsakkunnig så brukar jag sticka emellan och säga ’Ja men vi har en på 

kontoret’.” 

 – Respondent 5, UA 

”Jag ser ofta personliga utmaningar som tillfällen att få utvecklas. Om det däremot är 

utmaningar om hur man ska lösa problem som uppstår så tar jag det  som en möjlighet 

att få tänka och vara kreativ vilket jag tycker är roligt.”  

– Respondent 1, Biträdande konstruktör/projektör 
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4 . 4 . 2 . 4  F Ö R Ä N D R I N G S -  O C H  U T V E C K L I N G S A R B E T E  

De flesta var överens om att det inte få ske förändringar för ofta, att förändra bara för 

att förändra. Man är överlag positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete, att 

lägga resurser på det och att det kan vara värt långsiktigt att ha en lägre marginal.  

”Oftast är ju förändringar jobbigt att göra, det är ju något som man gärna undviker, det 

är enkelt att fortsätta i samma spår. Men ser man långsiktigt så fungerar ju inte det för 

då har man inget jobb att gå till.”  

– Respondent 8, UA 

”Vi måste också vara beredda på att marginalerna blir sämre, vi måste lägga ner tid för 

det och det kommer kosta pengar men tillslut kommer det att gynna oss.”  

– Respondent 3, Konstruktör/projektör 

Den största problematiken som identifierats är tid. I dagsläget är upplevelsen att det inte 

finns tid till att arbeta med förändringar eller utveckling. För att detta ska vara möjligt 

måste man frigöra tid eftersom det är svårt som det är i dagsläget att få ihop det med det 

man har att göra.  
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5  D I S K U S S I O N  

I detta avsnitt diskuteras resultatet och delanalyserna på ett djupare plan. Dessutom 

diskuteras de val av teoriområden som gjorts och dess potentiella konsekvenser. Avsnittet 

berör även den problematik som finns kopplat till den konceptuella modellen samt en 

reflektion som kritisk granskar och ifrågasätter det genomförda arbetet.  

5 . 1  C O N C U R R E N T  E N G I N E E R I N G  

En stor svårighet som teorin lyfter fram är hur man implementerar CE. Det specifika 

arbetssättet skiljer sig mycket från hur det ser ut i dagsläget på det studerade WSP-

kontoret. Att implementera CE där skulle innebära en stor förändring av att gå från ett 

sekventiellt arbetssätt till ett parallellt. Därför ses det som en stor möjlighet  att så många 

av respondenterna är positivt inställda till ett samverkande arbetssätt.  

Men även om de flesta är positiva så är tiden i dagsläget knapp och det är svårt som det 

är att få ihop arbetet. Därför är det förståeligt att man inte känner en uppmuntran till att 

göra några förändringar som hotar det trygga arbetssättet man känner till och vet hur det 

fungerar. Även det faktum att få av respondenterna har erfarenhet av arbetssättet. De 

flesta är vana att till stor del arbeta själva och därför kan även det vara problematiskt att 

sälja in ett helt nytt arbetssätt för den som är nöjd med hur det ser ut i dagsläget. Vet 

man inget annat är det fullt förståeligt att man har svårighet er att se de fördelar med CE 

som finns.  

Förändringar tar även tid innan övergångsperioden är över och man har kommit in i nya 

rutiner. Därför styrker det teorin att stort engagemang måste ligga i hur man skulle 

implementera CE genom att bl.a. i god tid skapa förståelse och motivera medarbetarna 

genom att förklara hur arbetet mer konkret kan gå till. CE är en metodik som är beprövad 

och förslagsvis skulle man kunna bjuda in erfarna personer inom CE till en föreläsning 

där de kan berätta om egna upplevelser. Det ger även medarbetarna ett utmärkt tillfälle 

att själva ställa frågor och få svar på egna funderingar vilket kan skapa trygghet i något 

som är nytt och främmande.  

En problemaspekt som framkom under intervjustudien var hur lång tid det tar att få en 

reaktion från en annan disciplin, något som talar för att arbeta med CE. Att inte säkert 

veta när man ska kunna få ett svar begränsar den tekniska konsulten och dessutom kan 

det i många fall ge flera kedjereaktioner. Flera personer kan vara beroende av en 

nyckelperson som i sin tur inte kommer vidare med frågan för att  denne i sin tur behöver 

information från någon annan. Om man inte vet om man kommer få svar inom två 

minuter eller två veckor kan göra vem som helst frustrerad vilket även kan påverka 

arbetet. För att kunna få informationsflödet att vara mer förutsägbart måste man minska 
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svarstiden alternativt göra den mer förutsägbar och då behövs styrincitament i 

samarbetskontrakten, policys eller regler som styr att man måste ha eller ge en svarstid 

på ett antal fastställda tidsenheter beroende av frågan.  

En annan av de faktorer som talar för en implementering av CE på det studerade WSP-

kontoret är att de olika befattningarna har olika mycket kontakt med andra discipliner. 

En lägre befattning har mycket lite,  eller i vissa fall ingen alls, kontakt med andra 

discipliner samtidigt som de högre befattningarna har mer kontakt. Det torde alltså av 

den anledningen vara ett gott skäl till att implementera CE för att tidigare i karriären 

introduceras till ett arbete med andra discipliner för att öka kunskapsutbyte, skapa 

förståelse för andra discipliners arbete samt öka samverkan – både internt och externt. 

Ju tidigare i karriären man skapar förståelse för andras arbete under ju längre tid kan 

den kunskapen utnyttjas och utvecklas. Dessutom är kommunikationen i dagsläget till 

viss del isolerad med avseende på mail och telefon vilket även det sätter CE i ljusa dager. 

Endast de inblandade personerna får ta del av de frågor som ställs och de svaren som 

ges vilket sätter dagslägets situation kring kommunikation i många isolerade öar. 

Givetvis finns många fördelar med dessa kommunikationsvägar och de är på många sätt 

helt nödvändiga. Det handlar inte om att helt ta bort dem utan snarare om att utöka 

kommunikationen till ett bredare spektrum som når en större publik och därmed kan 

göra mer nytta vilket kan bidra till större effektivitet.  

Det är omöjligt att frångå arbetssättet som är just typiskt för metoden. CE ”låser” 

medarbetarna till vissa specifika dagar att arbeta med et t specifikt projekt vilket då 

innebär att de som har flera projekt parallellt kan uppleva stor problematik att strukturera 

upp sitt arbete för projekt vid sidan av som inte är CE-baserade. Exempelvis skulle det 

kunna vara så att en teknisk konsult ingår i ett CE-projekt som har projektmöte på 

fredagar och en stor leverans sker i ett annat, sekventiellt, projekt på måndagen veckan 

efter. Tidplanen blir tight och man har svårt att hinna med det man ska för att kunna 

leverera på måndagen. Vad händer då? Den tidspressade tekniska konsulten väljer 

eventuellt att inte medverka på fredagens projektmöte för att hinna med leveransen på 

måndagen. Det får hela CE att fallera eftersom en viktig grundsten i metodiken är att 

alla discipliner närvarar på alla projektmöten. Då misslyckas man med hela konceptet. 

Frågan blir då om det skulle fungera att endast ha ett eller få projekt som baseras på CE 

eller om CE endast kan tillämpas då alla projekt man är verksam inom byggs på CE? 

För att kunna svara på den frågan krävs dock mer efterforskning men likväl viktig att 

fundera över. 

5 . 2  D E S I G N D R I V E N  I N N O V A T I O N  

Grundtanken med DI är att hjälpa den tekniska konsulten att utveckla den traditionella 

domänexpertisen genom att öka sin innovativa förmåga att hitta nya sätt att kunna se 
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och erbjuda nya kundvärden. Ett av de största problemen som identifierades i 

intervjustudien var att de respondenterna med lägre befattning upplevde att de dels inte 

kunde agera värdeskapande på grund av för lite kontakt med andra discipliner eller bidra 

med någon form av kunskapsåterföring med avseende på för lite erfarenhet. Detta 

tankesättet sätter käppar i hjulet då varken värdeskapande eller kunskapsåterföring 

hänger ihop med befattning. Att agera värdeskapande kan vara den lilla lösningen i en 

konstruktionsdetalj som är bättre för miljön eller som kan utföras till lägre kostnader. 

Precis som Wetter-Edman (2014) beskriver kan man utnyttja de processer som redan 

finns idag och använda DI som ett bidrag för att skapa ett större värde istället för att 

komma på något nytt. Insikten i att utnyttja det som redan finns och på så sätt närma sig 

sin kunds verklighet och bli mer värdeskapande. Att bidra med kunskap handlar förvisso 

om erfarenhet men många yngre, och då oftast i de lägre befattningarna, har ofta mer 

datorvana än äldre. I det här fallet handlar det om att skapa ett självförtroende hos dessa 

och göra dem medvetna om deras egna betydelse i att skapa värde för andra. En 

förståelse av att man äger sina kunderbjudanden men är samtidigt högst ansvariga för de 

också.  

Exakt vad som är värdeskapande för kund är i högsta grad en personlig uppfattning där 

det inte existerar några rätt eller fel. Därför bör även en uppmuntran från styrningen 

ligga i att öppet föra dialog i det dagliga arbetet för att skapa diskussioner samt inspirera 

och väcka innovativa tankar hos sina medarbetare. Att skapa värde för kund kan även 

handla om att ha en ömsesidig dialog för att söka ta reda på vad kunden efterfrågar och 

därigenom erbjuda kunden värde i form av de bästa kompetenserna. Eftersom uppdragen 

oftast går i varandra på det studerade WSP-kontoret måste det frigöras tid mellan 

uppdragen för att kunna arbeta på ett självreflekterande sätt. Det handlar alltså om att 

man måste investera i en satsning på DI om det ska kunna upprätthål las och fungera på 

längre sikt.  

Den största problematiken kopplat till DI är att det inte går att tvinga någon att tänka 

innovativt. Det är bl.a. en kreativ process hos den individuella människan vilken inte 

går att styra över. Därför måste snarare fokus ligga på att skapa förutsättningar och ge 

utrymme för denna process. Alla människor fungerar olika vilket är något som måste 

respekteras. Därmed bör den innovativa kravnivån ligga därefter vilket är ett viktigt 

förhållande för ledning och styrning att ta hänsyn till och ha i beaktning.  

5 . 3  K U L T U R F Ö R F L Y T T N I N G  

Den komplexitet som teorin lyfter fram kring en kulturförflyttning, och som illustrerades  

som ett isberg i Figur 2, är något som är svårt att undersöka i en intervjustudie. Det är 

snarare ett faktum och därmed en problematik som är värd att ta upp igen eftersom 



 

 

 

Diskussion  62 

 

kulturen utgör en mycket större del som det osynliga än som det synliga, i det här fallet 

CE och DI.  

Kommunikation och information lyftes fram i teorin som två centrala begrepp för att 

uppnå en positiv förändring (Andren & Johansson, 2007). Både kommunikation och 

informationsdelning anses fungera väl inom affärsområdet Byggprojektering av 

respondenterna vilket är en bra grund inför en kulturförflyt tning. Inte minst med tanke 

på den vänliga och hjälpsamma atmosfär som inte bara genomsyrar det studerade WSP-

kontoret inom Byggprojektering utan både hela kontoret inklusive alla fem 

affärsområden likväl som över gränserna mellan städer. Detta var även något som 

framkom i intervjustudien och är likaså något som författaren själv upplevt under 

arbetets gång: att det är lätt att be om hjälp om man undrar något, även om personen inte 

jobbar inom samma affärsområde eller ens sitter stationerad i samma stad.  

Den största problematiken kopplat till kulturförflyttningen är tid. På det studerade WSP-

kontoret har man mycket att göra och uppdragen går ofta i varandra vilket medför att 

ytterst lite tid, eller snarare ingen tid alls, finns över för att arbeta med utvecklings- och 

förändringsarbete som en kulturförflyttning innebär. Den arbetsbelastning som finns 

idag måste därför omfördelas eller omstruktureras för att kunna frigöra denna tid och 

det ansvaret ligger inte på den tekniska konsulten utan på styrning och ledning. Deras 

uppgift är ju att identifiera vad som behöver göras, när det behöver göras, på vilken nivå 

och hur många som måste delta för att skapa de bästa förutsättningarna . 

5 . 4  H O S H I N  K A N R I :  C A T C H B A L L  P R O C E S S  

I intervjustudien framkom att avdelningschefen överensstämde med WSP:s vägledande 

principer. Frågan blir däremot vad som händer på en högre nivå? Intervjustudien sträcker 

sig som högst till nivån avdelningschef. För precis som Catchball Process illustreras i 

Figur 3 där kulturförflyttningen inte bara sker på en nivå som rör ett kontor och dess 

specifika affärsområde. Ketikidis et al. (2018) pekar på att behovet av en 

kulturförflyttning grundar sig i att företaget har sin strategi men att i de fall där chefer 

har andra värderingar tar strategin stopp. Medarbetarna kommer aldrig att ställa Future 

ready-frågor i uppdrag till kund om cheferna inte leder dem dit. Således menar teori att 

det inte spelar någon roll om medarbetarna delar samma värderingar och strategi som 

företaget om cheferna som leder inte gör det.  

5 . 5  V A L  A V  T E O R I O M R Å D E N  

Författaren undersökte de föreslagna teoriområden som lades fram av WSP och gjorde 

valet att fortsätta i det spåret eftersom de upplevdes relevanta kopplat till syftet. Några 

av de faktorer som påverkade det här valet var författarens brist på förkunskap inom 
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ämnet men även den relativt snäva tidsramen för arbetet. Detta får naturligtvis 

konsekvenser för resultatet eftersom det inte är helt självklart att just dessa metoder är 

de absolut bästa för att nå Lead in innovation för en teknisk konsult. Exempelvis är 

intervjuguiden baserad på de valda teoriområdena, men vad är det som säger att just 

dessa teorier och metoder är de mest optimala för det undersökta kontoret? Det kanske 

finns olika metoder som fungerar olika bra beroende på exempelvis vilken kultur som 

råder på kontoret? Att bara titta på de valda teoriområdena gör att man kanske missar 

hur den mest optimala lösningen skulle kunnat vara för att genomföra denna typ av 

förändringsprocess. Detta pekar specifikt på att det här arbetet inte är slutfört.  

5 . 6  K O N C E P T U E L L  M O D E L L  

Den konceptuella modellen i Figur 4 innehar flera osäkerheter. Blir kulturförflyttningen 

densamma oberoende av vilken väg man väljer? Hur vet man egentligen att man kommer 

fram till samma slutmål oavsett vilken väg man går? När vet man att man är redo för att 

ta nästa steg? Hur vet man att man uppnått Lead in innovation och hur mäter man den? 

Även om den konceptuella modellen är intressant ur aspekten att en liknande sammansatt 

modell inte finns i dagsläget måste den kritiskt granskas av precis samma anledning. 

Låt oss börja med att bena i hur det enligt den konceptuella modellen skulle kunna gå 

till för att nå Lead in innovation. För enkelhetens skull börjar vi med alternativ ett. Där 

är första delmålet att öka sin kontextuella förmåga med avseende på värdeerbjudande n 

genom metoden CE inom projekt. Det innebär alltså att man börjar med att ändra sitt 

arbetssätt från det sekventiella till parallella genom att införa metoden och arbetssättet 

CE. Detta medför en stor förändring i den tekniska konsultens vardag i arbetet eftersom 

det är en stor omställning att rätta sig efter. Troligtvis blir det en övergångsperiod där 

alla ska acklimatisera sig och hitta in i nya roller och rutiner. När detta har infunnit sig 

och medarbetarna har kommit in ordentligt i det nya arbetssättet görs förslagsvis en 

utvärdering via en workshop där alla får tycka till och säga hur de tycker att det nya 

arbetssättet fungerar. Det blir ett sätt att dels identifiera vilka förbättringar som ska göras 

men även för att få en nulägesanalys över hur väl medarbetarna har kommit in i det nya 

arbetssättet och beslut kan tas om huruvida man ska gå vidare eller fortsätta arbeta en 

tid till. Här kan man alltså ställa sig frågor som: Förstår jag disciplinerna som arbetar i 

samma projekt som mig bättre nu än förut? Sparar jag mer tid nu jämfört med hur det 

såg ut innan? Är mitt arbete effektivare nu? Kan jag dra nytta av andras kompetenser 

genom att jag lär mig nya saker som kan medföra värde för kund? Beslut om att gå vidare 

och arbeta mot andra delmålet måste alltså grundas i hur etablerat arbetssättet med CE 

är och om det är till nytta för medarbetarna. Om det inte är väl stagat i marken blir det 

svårare att utvecklas vidare om man inte har en stadig grund att stå på. Det andra 

delmålet handlar om att öka sin innovativa förmåga och därmed ett införande av ett 

arbete med DI. Denna förändring är förmodligen inte lika stor som inför första delmålet. 

Här handlar det om att skapa förutsättningar för att förändra sitt sätt att tänka och se sin 

produkt.  
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Men vad händer då vi väljer alternativ två istället? Alltså, att börja ändra sitt sätt att 

tänka med hjälp av DI och därefter implementera arbetssättet CE. Blir det någon 

skillnad? Det är självklart en svår fråga att kunna svara på baserat på denna studie. DI 

upplevs som en metod som är mer flytande och inte kräver lika mycket etablering för att 

kunna ta sig vidare till nästa steg i förflyttningen. Författarens åsikt är att det inte borde 

vara någon större skillnad. Valet av vilken av de alternativa vägarna man ska gå borde 

baseras på var man befinner sig i dagsläget med tanke på hur sammansättningen av 

medarbetarna ser ut samt hur det aktuella läget  på kontoret ser ut. DI innebär en mindre 

radikal förändring än CE. Vilket exempelvis alternativ 2 skulle vara en bättre väg att gå 

för ett kontor som varit utsatt för många större förändringar på senaste tiden el ler ska 

genomgå inom snar framtid. Ändrar man sitt sätt att arbeta och sitt sätt att tänka bör man 

alltså nå Lead in innovation – oavsett vilken väg man väljer att gå.  

Om kulturförflyttningen blir densamma oavsett vilken väg man väljer att gå är svårt att 

svara på. Men, förmodligen inte. Beroende på vilken väg man väljer att gå kommer olika 

reaktioner att inträffa. Men samtidigt så kommer säkerligen inte samma 

kulturförflyttning att ske även om exempelvis två olika kontor väljer alternativ ett. Låt 

oss säga att på 50 olika WSP-kontor så kan man vara ganska säker på att det  även råder 

50 olika kulturer på var och en av dessa. Därför är det möjligen inte relevant att diskutera 

huruvida kulturförflyttningen blir densamma i de två olika alternativa vägarna utan mer 

konstatera att en kulturförflyttning kommer att ske men att den kommer att se mer eller 

mindre olika ut för olika typerna av kontoren.  

Men oavsett vilken väg vi väljer att gå: Hur vet man när man nått slutmålet? Frågan 

författaren snarare skulle vilja diskutera är: Måste man veta när man nått slutmålet? Det 

kanske tvärtom handlar om att inse att man aldrig någonsin gör det. Att man istället bör 

se ett arbete med Lead in innovation som en ständig process och att man ska akta sig för 

att bli för bekväm, luta sig tillbaka och tro att man har nått målet. Vi lever ju i en 

föränderlig värld som vi hela tiden måste anpassa oss efter. Oavsett om den konceptuella 

modellen är till synes mycket konkret där man tar olika steg för att nå Lead in innovation 

kanske man istället ska se det som en filosofi man aktivt strävar efter där man aldrig når 

slutmålet utan att det är något som pågår hela tiden, här och nu.  

5 . 7  S T U D I E N S  G E N O M F Ö R A N D E  

Hur har egentligen de val som gjorts angående genomförandet av studien påverkat 

resultatet? Tjora (2012) menar att man kan styrka validiteten genom att vara öppen om 

hur man utför forskningen och redogöra för de val man gör. Detta har författaren försökt 

upprätthålla så gott det går genom att söka vara så transparent och förklarande som 

möjligt över hur det här arbetet har gått till vilket ur det perspekt ivet stärker validiteten. 

Exempelvis finns de frågor som ställdes vid intervjutillfället dokumenterade i Bilaga 1 

men däremot finns inte följdfrågor och förklaringar bifogade vilket sänker arbetets 

reliabilitet. Så även om man försöker upprätthålla så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt finns det självklart brister och insikter som uppstått under arbetets gång.  
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Hade författaren genomfört samma studie idag hade ett antal annorlunda val gjorts. En 

insikt som uppstod då resultatet skulle analyseras och diskuteras var att resultatet av det 

studerade WSP-kontoret inte säger någonting om hur det ser ut på ett annat, om så 

förhållandevis liknande, kontor. En kompletterande enkätundersökning hade kunnat ge 

intressanta infallsvinklar från ett bredare perspekt iv genom andra WSP-kontor och högre 

uppsatta chefer inom WSP. Författaren anser att studien har en styrka i den detaljerade 

nivån men svagheter ur ett större perspektiv då urvalet av respondenter är snäv.   
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6  S L U T S A T S  

I detta avsnitt presenteras svar på den frågeställning som ställdes inledningsvis i det här 

arbetet. Avslutningsvis presenteras tankar och idéer till eventuella fortsatta studier.  

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för drivkrafterna och hindren 

för att lyckas med en förändring och implementering från traditionell domänexpertis till 

Lead in innovation. I huvudsak söker detta syfte att uppfylla WSP:s önskan om att bli 

teknisk ledande konsult. Det kan även ligga i andra företags eller organisationers 

intresse att utveckla sin traditionella domänexpertis till att påbörja en 

förändringsprocess mot Lead in innovation. Även om detta examensarbete i huvudsak 

riktar sig mot WSP och resultaten är baserade på ett specifikt kontor  kan detta arbete 

utnyttjas som underlag för det specifika fallet.  

6 . 1  S V A R  P Å  F R Å G E S T Ä L L N I N G  

Vilka drivkrafter och hinder finns det för att implementera ett arbete med Lead 

in innovation på ett specifikt WSP-kontor i Sverige? 

Den största drivkraften är tid. Tid är den gemensamma nämnaren som genomsyrar alla 

tre teoriområdena som ett problem i dagsläget vilket därmed blir ett betydande motiv 

som drivkraft för en förändring. Men det finns en motsägelse i detta resonemang. Den 

tekniska konsulten säljer sitt arbete i timmar vilket innebär att om man blir snabbare på 

att utföra sina arbetsuppgifter får mindre betald. Detta skulle därmed innebära att hela 

affärsmodellen måste förändras och hur man som teknisk konsult tjänar pengar. Detta är 

inget som tas upp mer ingående i detta arbete men likväl viktigt att för den skull belysa.  

Det största hindret mot att implementera CE är just det specifika arbetssättet. Det skulle 

innebära en stor omställning av det nuvarande arbetssättet och även om man ser ljust på 

det samverkande arbetssättet är det en stor förändring. Vad gäller DI är det största 

hindret att det inte går att tvinga någon att tänka innovativt. Det blir en utmaning i att 

försöka skapa förutsättningar för kreativa processer från ledning och styrning. Till sist 

har vi kulturförflyttningen och dess största hinder är att kulturen finns dolt. 

Kulturförflyttningen är komplex och det är därför svårt att ta den till sig.  

6 . 2  F O R T S A T T A  S T U D I E R  

I dagsläget saknas det ett incitament till att proaktivt arbeta och tänka på ett innovativt 

arbetssätt för en teknisk konsult. Detta examensarbete belyser många nya intressanta 

synvinklar och förslag till en möjlig utvecklingsprocess från traditionell domänexpertis 
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till Lead in innovation. På så vis tydliggörs ett incitament till fördel för  att i framtiden 

påbörja en resa för att nå Lead in innovation för såväl WSP som andra företag eller 

organisationer. Värt att påpeka är dock att detta arbete inte på något sätt är fulländat. 

Det krävs fortsatta studier inom ämnet för att kunna påstå att just detta förslag av 

utvecklingsprocess är genomförbar. Här nedan kommer ett antal punkter som 

åskådliggör vilka dessa skulle kunna vara.  

• Det hade varit intressant att studera CE och DI där de redan har etablerats på 

andra kontor eftersom implementeringen har pekats ut av teori att vara den största 

utmaningen. Därav skulle man kunna nyttja positiva och negativa aspekter med 

dessa metoder, vad som fungerat bra/dåligt  vid implementeringen samt vad man 

skulle ha kunnat göra bättre. I kombination med detta skulle man även kunna 

studera huruvida det finns alternativa teorier som skulle kunna komplettera de 

teorier som presenteras i den konceptuella modellen i Figur 4.  

• Då den konceptuella modellen är helt unik på det sättet att det inte finns något 

liknande i dagsläget så hade en spännande studie att ta del av varit att testa denna 

i praktiken. Syftet med denna studie skulle i sådana fall kunna vara att ta reda på 

vad som händer vid de två olika alternativa vägarna, undersöka om det finns 

likheter och skillnader och vilka slutsatser man skulle kunna dra av det. 

• En breddad litteraturstudie med bäring mot förändringsledning är av intresse 

eftersom denna aspekt inte tas upp i detta examensarbete.  
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8  B I L A G O R  

ii Bilaga 1: Intervjuguide 

v Bilaga 2: Analysmodell  

 

  



 

 

 

Bilagor  ii 

 

B I L A G A  1 :  I N T E R V J U G U I D E  
I N L E D A N D E  F O R M A L I A  –  5  M I N  

- Tack för att du ställer upp på en intervju! 

- Bakgrund till studien:  

- Examensarbete vid Luleå tekniska universitet, 20 veckor, offentlig publikation. 

- Studiens syfte: ”Att undersöka vilka drivkrafter och hinde r det finns inom WSP Byggprojektering som kan 

komma att påverka en lyckad implementering av Lead in innovation; ett aktivt arbete  för en teknisk 

konsult att skapa mer värde för sina kunder och öka sin egna kontextuella förmåga  att samverka med 

andra discipliner.”.  

- Jag är därför intresserad av att veta hur du ser på den här typen av arbete: förändring och utveckling, 

särskilt med tanke på att hitta nya kundvärden.  

- Kontrollera om det är okej att spela in intervjun genom ljudupptagning . 

F R Å G O R  –  5 0  M I N  

D E L  1  –  I N L E D N I N G   

1. 

Vilken är din huvudsakliga befattning?  

- Biträdande konstruktör/projektör  

- Konstruktör/projektör  

- Handläggande konstruktör/projektör  

- Uppdragsansvarig (UA) 

- Senior UA 

- Multidisciplinär UA 

- Chef (gruppchef, avdelningschef) 

2. 

Har du i uppdrag andra roller (exempelvis UA, sakkunnig, specialist, expert, etc.)?  

 

2.1 Om svar ja på fråga 2: Kan du i procent uppskatta arbetsfördelningen mellan roll och befattning 

ungefär hur den fördelningen skulle se ut?  

3. Hur länge har du arbetat inom din nuvarande befattning?  

 

D E L  2  –  H U V U D D E L  

4. 

Förklara kort hur ditt arbete med andra discipliner (arkitekter, ventilationskonstruktörer, etc.) ser ut idag.  

 

4.1 Kan du ge exempel på när det fungerat särskilt bra eller särskilt dåligt?  

4.2 Vad gjorde att det blev så i just det  fallet?  

5. 

Det här med att sitta och arbeta tillsammans är ju något som görs ibland. Vad tycker du om det? Har du 

någon erfarenhet av det? 

 

5.1 Om posit ivt inställd till fråga 5: Vad ser du som negativt med den typen av arbetssätt?  

5.2 Om negativt inställd till fråga 5: Vad ser du som posit ivt med den typen av arbetssätt?  

6. 

Hur lång tid (grovt uppskattat) tar det att få en reaktion från andra discipliner på ett problem du stött på?  

 

6.1 Upplever du någon problematik kopplat till tid?  

7. 

Hur kommunicerar du med andra discipliner idag?  

 

7.1 På vilket sätt tycker du att det är bra/dåligt?  

8. Vilken är din uppfattning om vad värdeskapande för kund innebär?  

 



 

 

 

Bilagor  iii 

 

9. 

Arbetar du idag med att aktivt söka nya sätt att skapa värde för din kund?  

 

9.1 Om svar ja på fråga 9: Hur? Exemplif iera.  

9.2 Om svar nej på fråga 9: Varför inte? 

9.3 Att aktivt söka nya sätt att skapa värde för din kund – är det något du skulle kunna tänka dig 

göra/vidareutveckla i framtiden? 

10. 
Hur intresserad skulle du säga att du är av att bidra till en utveckling av hur vi bedriver uppdrag, hur  vi 

samarbetar och gör affärer? 

11. 

Då du börjar arbeta med ett nytt uppdrag, samarbetar du, utanför projekteringsgruppen, för att ta reda på 

vad som tidigare gjorts vid liknande uppdrag?  

 

11.1 Om svar ja på fråga 11: Exemplif iera.  

11.2 Om svar nej på fråga 11: Varför inte? 

12. 

Hur samarbetar du, utanför projekteringsgruppen, mellan uppdrag som pågår samtidigt?  

 

12.1 På vilket sätt tycker du att det går bra/dåligt?  

13. 
När du inte arbetar med ett pågående uppdrag, ingår du i någon form av samarbete där ni har ett 

självreflekterande arbetssätt?  

14.  

Hur bidrar du till någon form av kunskapsåterföring vid ett avslutat uppdrag?  

 

14.1 På vilket sätt tycker du att det går bra/dåligt? 

15. 

Hur kommunicerar du med andra på din avdelning inom affärsområdet Byggprojektering?  

 

15.1 På vilket sätt tycker du att det är bra/dåligt?  

16. 

Hur anser du att informationsdelningen på din avdelning inom affärsområdet Byggprojektering är idag? 

Exempelvis, vet du vad avdelningens mål är och vet du vad som pågår för att nå de målen?  

 

16.1 På vilket sätt tycker du att det är bra/dåligt?  

17. 

Anpassar du dig till klientkulturen och den lokala marknaden?  

 

17.1 Om svar ja på fråga 17: Ge exempel på hur.  

18. 

Arbetar du för en ökad samverkan? 

 

18.1 Om svar ja på fråga 18: Ge exempel på hur.  

19. 

Arbetar du efter tankesättet att ”vända utmaningar till möjligheter”?  

 

19.1 Om svar ja på fråga 19: Ge ett exempel på hur.  

20. 

Vilken inställning har du för förändringsarbete?  

 

20.1 Är det viktigt att lägga resurser på förändringsarbete?  

20.2 Är det värt en lägre marginal (vinst i projektet)?  

20.3 Vilka faktorer är viktiga för dig vid förändringsarbete? Ge exempel på faktorer som är intress anta för 

dig. 

21. Vad skulle få dig att vilja delta i ett utvecklingsarbete på W SP? 
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A V S L U T A N D E  F O R M A L I A  –  5  M I N  

- Är det okej att citera i rapporten? 

- Är det okej att detta material publiceras på internet?  

- Anonymitet: jag kommer inte att publicera ditt namn i rapporten utan endast hänvisa ti ll ”Respondent 1, 2, 

…” osv. där befattning och hur lång erfarenhet f inns beskrivet.  

- Efter sammanställning av intervjun kommer jag att återkoppla genom att skicka materialet till dig för att 

granska. Denna sammanställning kommer att bifogas som en bilaga s ist i rapporten. Råmaterial kommer 

endast att f innas tillgängligt för mig, mina handledare samt examinator för att säkerställa denna studies 

validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet).  

- Om jag upptäcker att jag vill veta mer om något; är det  okej att jag kontaktar dig igen för att göra en 

kompletterande intervju? 

- Har du några frågor? 

- Tack för att du tagit dig tiden att svara på mina frågor!   



 

 

 

Bilagor  v 

 

B I L A G A  2 :  A N A L Y S M O D E L L  

Kategori Nyckelord 
Fråga i intervjuguiden 

(Bilaga 1)  
Tema 

Inledning Befattning och erfarenhet 1, 2 och 3 

T1: Åsikter/ 

nulägesbeskrivning 

 

T2: Drivkrafter  

 

T3: Hinder 

CE 

Arbetssätt 4 och 5 

Tidsaspekt 6 

Kommunikation 7 

DI 

Värdeskapande 8 och 9 

Utveckling 10 

Samarbete 11, 12 och 13 

Kunskapsåterföring 14 

Kulturförf lyttning 

Kommunikation 15 

Informationsdelning 16 

Värderingar 17, 18 och 19 

Förändring- och utvecklingsarbete 20 och 21 

 

 


