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Förord

En students resa

Efter en lång och händelserik färd på fyra och ett halvt år,
vi nu resans mål snart når.

För många tentor vi har bävat,
och mot resans slut vi strävat.

Men under resans gång,
vi även haft tid för fester och sång.

Trots detta ganska så lättsamma liv,
vi nu känner oss redo att ta ytterligare ett kliv.

Men först denna uppsats vi fick förmån att skriva,
och nu ett stort tack till Er vi vill giva.

De fyra projektledarna
Jenny och Malin

Charlotta och Madeleine
Jonas Söderlund

Varandra

Tack!

Linköping den 25 januari 2002

Anna Lindén och Marie Rudolfsson

Glöm aldrig…there ain’t no mountain high enough!
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1 Ledarskap i utveckling

Detta kapitel ämnar ge läsaren en kort bakgrund om forskningen kring

ledarskap och projektledarskap. Vi kommer vidare att diskutera vårt

problemområde och vår avsikt med denna uppsats. Kapitlet avslutas med

problemfrågor och syfte.

1.1 Bakgrund

Ledarskap har under många år befunnit sig i centrum för forskarnas intresse

(Yukl, 1994). Ämnet är komplicerat och problemformuleringar och

grundläggande perspektiv har diskuterats flitigt (Bakka et al, 1993). Många

forskare har intresserat sig för vad som skiljer ledare från andra personer (Yukl,

1994).

Forskning visar att det finns en rad olika egenskaper eller personlighetsdrag som

är typiska för en ledare. Stogdill (1974) menar t. ex. att det finns egenskaper och

personlighetsdrag som är frekvent förekommande hos ledare som är

framgångsrika. Dessa är bl. a. intelligens, kreativitet, diplomati, flexibilitet,

självsäkerhet, stresstolerans, beslutsamhet, och social kompetens. Dock har det

varit svårt att genomgående generalisera resultaten eftersom förutsättningarna

för ledarskapet varierar. Den uppfattning som på senare år har varit övervägande

innebär att ledarskap ses som ett situationsbestämt fenomen (Stodgill, 1974;

Bakka et al, 1993).

På senare år har nya organisationsformer utvecklats, vilka kan tänkas kräva nya

sorters ledarskap. Projekt är en sådan organisationsform. Att intresset för att
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arbeta i projektform har vuxit beror till viss del på att den formella

organisationen uppvisar en rad begränsningar, men även på att projektformen

tillför en rad möjligheter såsom att mer omfattande och genomarbetade

lösningar kan uppnås (Bakka et al, 1993). Även fördelar av social och

motivationsmässig karaktär tillkommer. Projektarbetet är bl. a. inspirerande och

lärorikt för deltagarna och ger möjligheter till ämnesmässig och personlig

utveckling på nya områden (Bakka et al, 1993). Även organisationen som helhet

kan ha glädje av projektarbetet då det exempelvis skapar nya samarbetsmönster

och ofta bidrar till organisationens utveckling (Briner et al, 1996).

Det finns naturligtvis likheter mellan ledarskap i projekt och ledarskap i

linjeorganisationen. Cleland (1995), nämner likheter såsom utveckling och

spridning av en vision, att både operativa och strategiska direktiv ska ges samt

behovet av att påverka andra medarbetare så att de blir motiverade att delta i ett

effektivt utnyttjande av resurser. Men det finns vissa skillnader mellan de båda

ledarskapen som ett par författare nämner. El-Sabaa (2001) skriver att en

projektledares kvalitet testas i en tillvaro där kriser, osäkerhet och ovisshet är

ständigt återkommande. De konfronteras alltid med att fundera ut hur projekten

ska implementeras och hur osäkerheten ska bemästras. Saker ska bli gjorda med

hjälp av ett stort antal medarbetare utan att projektledaren egentligen har någon

direkt kontroll över dem. Cleland (1995), diskuterar de utmaningar som just en

projektledare ställs inför. Exempel på detta är att vara ledare utan dokumenterad

formell makt över projektmedlemmarna och att vara ledare i en

matrisorganisation, vilket försvårar ansvarsstrukturen.

Linjechefer arbetar kontinuerligt med sina arbetsuppgifter medan

projektledarens uppgift är av temporär karaktär. Gruppsammansättningen

förändras vid varje projekt och det finns ett tydligt uppsatt mål som ska nås

inom snäva och fastställda tidsramar samt en fastlagd budget som ska hållas
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(Engwall, 1999). Engwall (1999) skriver, att en linjechef arbetar med en

kontinuerligt löpande produktion som framställs som välkänd och stationär,

standardiserad i instruktioner och som innefattar formella procedurer. En

projektledare arbetar däremot med extraordinärt, framåtsyftande arbete som

oftast är komplext och turbulent i sin karaktär.

Engwall (1999) poängterar att den utbredda uppfattningen är att projektledare

har en kvalificerad befattning vars innehavare sällan får den uppmärksamhet och

status de förtjänar. De har en utsatt position och de erhåller sällan det stöd och

den förståelse som de skulle behöva för att kunna leda sitt projektarbete

effektivt. Ofta målas projektledarna upp som de missförstådda, utlämnade och

orättvist behandlade som är ansvariga för en näst intill omöjlig uppgift.

Enligt Ricciardi (2001) är linjechefer vanligtvis specialister som arbetar inom en

funktion med vissa specifika uppgifter. De är ofta experter inom sitt område och

arbetar på ett analytiskt sätt, vilket innebär att de bryter ner arbetet i detalj och

ägnar mycket tid åt analys. När de ställs inför en svår teknisk uppgift vet de

oftast själva hur problemet skall lösas. De vet också vilka av avdelningens

medarbetare som kan anlitas för att få problemet ur världen.

Ricciardi (2001) beskriver projektledare som generalister med ett brett

erfarenhets- och kunskapsfält. Eftersom projektledarens arbete spänner över ett

stort antal organisatoriska områden bör de ha en god känsla för helheten och för

hur systemet hänger ihop och låta teammedlemmarna som har sina

specialområden ta hand om detaljerna. Vidare menar Ricciardi (2001) att

projektledarna, till skillnad från linjecheferna, har mindre möjlighet att bedöma

medarbetarnas kompetens och insatser, vilket möjligen gör dem mer beroende

av medarbetarna.
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Dessa skillnader som många författare diskuterar och ger stöd åt väcker intresse

för att undersöka projektledarskapet ytterligare. Vår studies infallsvinkel av

projektledarskap berörs mer ingående i följande stycke.

1.2 Problemdiskussion

Projekt blir som vi tidigare sagt allt vanligare inom företag idag. De

projektledare som leder stora, viktiga projekt, vilka kan vara avgörande för ett

företags fortsatta existens, är av stor betydelse (Pinto & Slevin i Cleland &

King, 1988). Ändå finns det få studier genomförda på projektledare (Ricciardi,

2001). De flesta studier som finns gjorda på projekt har annat fokus. De

koncentrerar sig mer på kritiska faktorer i själva projektet och utelämnar

projektledaren som individ. Att vara en framgångsrik projektledare innebär ofta

att de får leda stora, strategiskt viktiga projekt med stort ansvar och många

intressenter (detta diskuteras vidare under Kapitel 3).

Enligt Ricciardi (2001) är beskrivningar av projektledare i den gängse

litteraturen till största del normativ och behandlar vad projektledare bör göra,

vilka egenskaper de bör ha och vilken typ av utbildning de bör ha. Vad som

saknas är studier över hur projektledare verkligen är.

Att projektledare är viktiga för många företag samt att det verkar saknas studier

på dem inom den befintliga ledarskapslitteraturen gör att vi finner det relevant

att studera ledare i projekt. Vad vi vill bidra med i den här uppsatsen är att

beskriva framgångsrika projektledare som individer genom att titta på

karaktärsdrag, beteende och motivation. Vi avser att ha ett individperspektiv

vilket innebär att vi tar vår utgångspunkt i hur projektledarna själva uppfattar sig

som personer, sin ledarstil och vad som driver dem i sitt arbete. Med
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karaktärsdrag menar vi vilka personliga egenskaper de besitter. En ledares

beteende beskriver i vår studie hur den framgångsrike projektledaren ser på sina

medarbetare och vilken ledarstil han har. Vi vill även undersöka varför dessa

personer väljer att leda projekt och vad det är som gör att de stannar kvar i denna

miljö som Engwall (1999) bl. a. benämner som turbulent. Genom att jämföra

olika projektledare kan vi komma fram till vissa karaktärsdrag, beteenden samt

motivationsfaktorer och därmed se likheter och skillnader projektledarna

emellan.

Utifrån den bakgrund och problemdiskussion som behandlas ovan har vi kommit

fram till följande problemfrågor:

1. Vilka karaktärsdrag är framträdande hos framgångsrika projektledare?

2. Vilken sorts ledarstil tillämpas och vilken syn har de på sina medarbetare?

3. Vad driver dem till att leda projekt?

1.3 Syfte

Syftet är att ur ett individperspektiv skapa djupare förståelse med avseende på

vad som karaktäriserar framgångsrika projektledare.
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2 En introduktion till projektvärlden

Vår tanke med detta kapitel är att beskriva den dynamiska miljö som projekt

utgör och som projektledare verkar i. Avsikten är att ge läsaren en

grundförståelse för de speciella förutsättningar som projektledare står inför och

ansvarar för.

2.1 Vad är ett projekt?

Det finns otaliga definitioner på vad ett projekt är. En del människor tycker att

det är ett projekt att köpa en ny båt, att sluta röka eller att städa huset. Andra

kallar det ett projekt att bygga Öresundsbron eller utveckla en ny bilmodell. I

denna uppsats faller definitionen mer åt det sistnämnda och vi har valt att

tillämpa PMI: s1 definition på projekt som lyder som följer:

“A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product or

service.” (Pinto & Rouhiainen, 2001, s. 35)

2.2 Projektmålets tre parametrar

Projektets avgränsning i tiden är den egenskap som primärt särskiljer projekt

från annan verksamhet. Projekt är av engångskaraktär och har en början och ett

slut. Det påbörjas för att genomföra en förändring som exempelvis att utveckla

en produkt. Det finns ett uppsatt, definierat mål som ska nås. Det finns en

uppdragsgivare som ger och stadgar projektuppgiften. Uppdragsgivaren står
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utanför själva projektarbetet och kan vara en extern kund vilket leder till att

relationerna blir mer formella än om det är en företagsintern uppdragsgivare.

Projektet har en projektledare vars uppgift är att genomdriva det så effektivt,

störningsfritt och resurssnålt som möjligt. (Engwall, 1999)

Att projektet skall uppnå fastlagda mål, genomföras inom den tidsplan som är

överenskommen samt hålla en fastställd budget beskriver Engwall (1999) som

projektmålets tre parametrar. Dessa illustrerar han med hjälp av en liksidig

triangel uppspänd mellan funktion (engelska: performance), tid och kostnad, se

Figur 1.

Figur 1. Projektmålets tre parametrar. (Källa: Engwall, 1999)

Projektuppgifter kan ha olika tyngdpunkt i triangeln (Engwall, 1999). I

produktutvecklingsprojekt är tidsaspekten den mest kritiska. Att kunna lansera

en ny produkt en månad eller ett halvår tidigare än planerat kan vara helt

avgörande för produktens framtida lönsamhet (Wenell, 2001). Engwall (1999)

skriver vidare att det är omöjligt att kombinera ”bästa funktion, på kortast tid,

till lägsta kostnad” eftersom de tre parametrarna är inbördes beroende av

varandra. Det handlar alltid om en kompromiss mellan parametrarna vid

                                                                                                                                                        
1 Project Management Institute som i Sverige representeras av Svenskt ProjektForum.

Kvalitet

Tid

Kostnad
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målformuleringen för projektet. Vid produktutvecklingsprojekt där tiden ska

kortas ned så mycket som möjligt krävs det att projektet tillförs mer resurser

och/eller att kvalitetskraven sänks. Under tiden som projektet genomförs kan det

skifta vilken av parametrarna som betonas. I början av ett projekt är det ofta

funktionsaspekten som framhävs, medan tids- och kostnadsaspekterna vanligtvis

blir mer framhävande närmare projektets avslutning.

2.3 Vad kännetecknar ett projekt?

Meredith & Mantel (2000) nämner olika faktorer som enligt dem karaktäriserar

ett projekt:

Syftet. Ett projekt är en engångsaktivitet med väldefinierade önskade slutresultat.

Livscykel. Projekt har livscykler. De har ofta en långsammare start och sedan

ökar de i storlek, de har sin topp, de börjar avta och till sist är det dags att

avsluta projektet.

Ömsesidigt Beroende. Projekt agerar ofta ömsesidigt med andra projekt i

organisationen och alltid med organisationens standardverksamhet. Ett projekt

sträcker sig över flera funktioner och det kan mycket väl vara så att en funktion

finns med i början och i slutet av ett projekt men inte i mitten, medan en annan

funktion finns med under hela projektet och en tredje endast på slutet. Det är

viktigt att projektledaren har alla dessa relationer klara för sig.

Unikhet. Alla projekt har ett par områden som är unika. Det finns inte två

projekt inom samma område som är helt identiska. Projekt kan till sin natur inte

bli fullt ut rutinmässiga.

Konflikt. Projektledare lever i en värld som kännetecknas av konflikter. Projekt

konkurrerar med funktionsavdelningar om resurser och personal. Olika projekt
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slåss om resurser i en multiprojektorganisation och även inom projektet är det en

kamp bland medlemmarna om projektets resurser.

Projektorganisationen ger en möjlighet att tillföra den mer stabila delen av

organisationen den nödvändiga smidigheten och kan således ses som ett

komplement till basorganisationen. Samtidigt är basorganisationen en

förutsättning för att kunna etablera projekt. Det finns dock vissa undantag

härifrån. Några organisationer har nämligen projektformen som den egentliga

eller dominerande organisationsformen. Detta gäller t. ex. konsultfirmor (Bakka

et al, 1993).

Utvecklingsprojekt kan handla om att ta fram och utveckla nya produkter. På

dagens hårda marknad handlar det om att ha bättre produkter än konkurrenterna

för att överleva och därför är företagen beroende av att utvecklingen går framåt

(Meredith & Mantel, 2000). Detta gäller även när produkterna är kundspecifika.

Lyckas inte ett företag att ta fram en produkt som attraherar kunden så förlorar

man uppdraget till en konkurrent. Projekt av det här slaget är ofta komplexa med

en stor grad av osäkerhet och involverar ett stort antal människor (Engwall,

1999). Kostnaderna för dessa typer av projekt är stora och tillsammans med att

det är av stor vikt att komma ut snabbt på marknaden med den nya produkten

gör det att det är mycket viktigt att projekten håller tidsramarna (Wenell, 2001).

2.4 Framgångsfaktorer för ett projekt

Såväl praktiker som teoretiker har länge intresserat sig för om det finns

gemensamma faktorer som avgör om projekt blir framgångsrika eller inte. Enligt

Ricciardi (2001), är de tre viktigaste strategiska faktorerna för ett projekts

framgång att projektets mission och mål är väl definierade vid projektstarten, att
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företagsledningens engagemang tydliggörs samt att projektplanen står klar redan

vid projektets start.

Wenell (2001), använder ordet FEST för att lyfta fram framtidens nyckelfaktorer

för ett lyckat projektarbete. Det handlar om en projektsyn som han

rekommenderar. FEST står för Frihet, Enkelhet, Småskalighet och Tillit.

Frihet. Det är viktigt att låta medarbetarna arbeta självständigt för att kunna ta

sitt ansvar, använda sin kompetens och sin kreativitet. En engagerad och

kraftfull projektledare, men som inte detaljstyr sina medarbetare förespråkas.

Enkelhet. Ofta kompliceras projekten i onödan för att ambitionen är att till punkt

och pricka följa modeller och fastlagda rutiner. Målet är att söka det enkla, det

smidiga.

Småskalighet. Om projekten bryts ned i hanterbara delar som är lätta att

överblicka minskar risken att projekten blir svårkontrollerade.

Tillit. Det skulle även kunna stå för Team. När det finns en tillit till teamens och

medarbetarnas förmåga att tänka och handla självständigt kan den dynamik,

kreativitet och kvalitet i arbetet uppnås som behövs i projekten. Det är av stor

vikt att projektledarna vågar delegera arbete.

Wenell (2001) anser att ett projekt är framgångsrikt när det håller tidsramar,

budgetar och kvalitetsmål. För att kunna nå de mål som satts upp och för att få

den nytta som var tänkt med projektet är det viktigt att projektmålen är: tydliga,

specificerade och mätbara; utmanande, men realistiska; förankrade, förstådda

och accepterade. Avgörande för projektets framgång kan även vara förmågan att

balansera olika intressenters förväntningar, mål och krav på projektet (Wenell,

2001). Risken för dåliga kompromisser är uppenbar. När alla intressenter får en

liten del av sina önskade effekter måste man ha tur om blandningen ska blir

lyckad.



2. EN INTRODUKTION TILL PROJEKTVÄRLDEN

12

Projektledaren konfronteras med ett svårt jobb. Han ansvarar för att resultatet

blir framgångsrikt ofta utan tillräcklig makt, budget eller tillräckligt antal

medarbetare.  Vidare startas projekt ofta upp i turbulenta, oförutsägbara och

dynamiska miljöer. (Pinto & Slevin i Cleland, 1988) Med det uppenbart tunga

ansvar som vilar på projektledaren är det förvånande att det inte skrivs mer om

dennes betydelse för projektets framgång.

2.5 Projektets livscykel

Projekt kan delas upp i olika faser eller stadier. Antalet faser varierar med

projekt beroende av dess karaktär och särskilda förutsättningar. I de allra flesta

projekt kan dock tre faser urskiljas; en förstadiefas, en genomförandefas samt en

avvecklingsfas. (Engwall, 1999)

Wenell (2001) använder sig av fyra olika faser som vi diskuterar nedan;

idéfasen, förprojektet (förberedelserna), genomförandefasen (huvudprojektet)

och avslutningen. Alla dessa faser syftar till att skapa förutsättningar för att nå

de slutliga målen, men varje fas har även egna mål.

Första steget mot uppstartandet av ett projekt är att en idé kläcks. Denna idé

bedöms och utvärderas för att se om den är hållbar. Ett beslut fattas om vidare

steg skall tas och om beslutet är jakande, inleds ett förprojekt.

Wenell (2001) menar, att förprojektet är en av de viktigaste faserna och är

avgörande för om projektet kommer att lyckas eller inte. Förprojektet har som

mål att analysera projektets förutsättningar och identifiera och finna lösningar på

möjligheter och hot.
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Genomförandefasen börjar med fördel med en projektstart, d.v.s. en markering

att projektet har gått in i en ny fas. Under projektstarten skapas en gemensam

vision, målen tydliggörs och det enas om vad som ska göras samt hur och under

vilka former. Det är under projektstarten som det effektiva teamet skapas och

var och ens egna individuella mål med att medverka just i det här projektet samt

vilka förväntningar som finns på varandra klargörs. (Wenell, 2001)

Den sista fasen i projektlivscykeln är avslutningen, vilken kan vara avgörande

för om ett projekt uppfattas som lyckat eller ej. Wenell (2001) skriver att ett

projekt avslutas aktivt. Redan vid projektstarten beslutas det om vilka kriterier

som skall vara uppfyllda för att projektet skall ses som avslutat. Exempel på

sådana kriterier kan vara att slutrapporten är godkänd av beställaren, resultaten

är verifierade, en komplett dokumentation är godkänd, alla utvärderingar är

gjorda och organisationen är upplöst. Slutligen firas ofta att projektet är avslutat

och medarbetarna tackas. Det är viktigt att den som varit projektledare för ett

långt och krävande projekt får tid att varva ned och reflektera. Det blir ett slags

sorgearbete som kräver tid.
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3 Vetenskapligt synsätt och metod

Syftet med detta kapitel är att presentera vilket förhållningssätt vi har till

vetenskap, vilken typ av studie vi har genomfört samt att återge hur vi praktiskt

gått till väga för att uppnå vårt syfte. Vi vill genom detta kapitel även stärka

trovärdigheten för vårt arbete.

3.1 Vetenskapligt synsätt

Vetenskapens uppgift är att ge oss kunskap eller vetande om verkligheten. Det

finns två typer av kunskapssyner med skilda verklighetsuppfattningar

(Johansson-Lindfors, 1993). Dessa benämns positivism och hermeneutik

Positivismen vill förklara och beskriva olika fenomen på ett objektivt sätt (Patel

& Tebelius, 1987). Helheten kan studeras, men det anses även att man kan

studera delar av helheten utan att se dess samband med övriga delar. De centrala

tankarna hos positivisterna är att det finns en sann verklighet, som vi kan få

vetskap om genom iakttagelser och det måste finnas en absolut åtskillnad mellan

”är” och ”bör” i det vetenskapliga arbetet (Holme & Solvang, 1991). Det är

endast empiriska resultat och logiska slutledningar som ger grund för sann

kunskap (Holme & Solvang, 1991). Ett krav inom positivismen är att forskaren

ska ta fram fakta som har hög grad av säkerhet, är utan inslag av ovidkommande

faktorer och oberoende av den som gör påståendet (Patel & Tebelius, 1987).

Enligt hermeneutiken kan man inte förstå en människa utan att sätta sig in i

hennes situation, d.v.s. det finns ingen sann verklighet utan verkligheten är
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beroende av vem som tolkar den (Patel & Tebelius, 1987). Det finns enligt detta

synsätt ett samband mellan ”är” och ”bör”, som man inte kan frigöra sig från

och som dessutom ses som önskvärt (Holme & Solvang, 1991). Varje individ

tolkar verkligheten på olika sätt, vilket uttrycks i språket. Språket som

förmedlare blir därför mycket viktigt och en stor del av det hermeneutiska

arbetet blir att tolka de symboler som finns i språket (Patel & Tebelius, 1987).

Det är alltså ett subjektivt synsätt eftersom forskaren använder sina egna

värderingar och kunskaper om fenomenet. Enligt Holme & Solvang (1991), är

det omöjligt att uppnå värderingsfrihet inom samhällskunskapens ram.

Vi har inte möjlighet att vara objektiva, då vår framställning naturligtvis är

påverkad av vår förförståelse och våra tolkningar. Enligt Patel & Tebelius

(1987) innebär förförståelse de livserfarenheter och den kunskap som forskarna

har. Vi har i vår studie intervjuat projektledare och tolkat de svar vi fått.

Alvesson & Sköldberg (1994), säger i likhet med Patel & Tebelius (1987), att

empiri är ett resultat av forskarens tolkningsarbete. Således kommer empirin

vara vår tolkning av hur dessa projektledare är. Enligt Tomicic (2001-11-02) har

varje forskare rätt till sin egen tolkning. I och med de tolkningar våra porträtt,

vår analys och våra slutsatser bygger på har vi en hermeneutisk syn på

vetenskap.

Det metodsynsätt vi har i uppsatsen benämns aktörssynsätt. Enligt Arbnor &

Bjerke (1994) är huvudmålet i aktörssynsättet att skapa förstående kunskap

(hermeneutik). Helheten förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder, vilka

bygger på förståelse, känslor och värderingar. Därmed blir kunskapen

individberoende och subjektiv (Arbnor & Bjerke, 1994). Synsättet bygger på att

helheten förstås utifrån delarnas egenskaper. Detta metodsynsätt har vi i vår

undersökning, eftersom våra tolkningar av framgångsrika projektledare bygger

på den uppfattning de har av sig själva. Våra tolkningar bygger på de kognitiva
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strukturer vi själva besitter d.v.s. vår förförståelse, vilket påverkar vår

uppfattning om projektledarnas personligheter. Vår bedömning blir således

subjektiv.

3.2 Vetenskapligt angreppssätt

I vetenskapliga undersökningar skiljs det även på hur verkligheten angrips

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Då man utifrån den befintliga teorin och

kunskapsbasen formar hypoteser, testbara påståenden om verkligheten, för att

sedan empiriskt undersöka deras giltighet, är angreppssättet deduktivt (Eriksson

& Wiedersheim-Paul, 1997). I vår undersökning har vi inte haft för avsikt att

formulera och pröva en hypotes, då vår studie har en mer utforskande karaktär.

För vår uppsats har ett induktivt angreppssätt lämpat sig. Detta innebär att vi

från fenomen i verkligheten försöker sluta oss till generella utsagor (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1997) och därmed bidra med ny kunskap. Denna

generalisering är i vårt fall inte statistiskt korrekt eftersom det handlar om ett

fåtal intervjuer som genomförts. Generaliseringen brukar därför kallas analytisk

generalisering (Lundahl & Skärvad, 1999).

Vik (2001) är av åsikten att det som tas fram på ett intellektuellt, systematiskt,

sakligt och kontrollerat sätt och som forskaren beskriver rikt och nyanserat samt

därefter analyserar metodiskt, eftertänksamt och som reflekterar mot bakgrund

av en omfattande och rik genomgång av etablerad kunskap, blir såväl praktiskt

som teoretiskt användbart. Vi anser således att den kunskap vi försöker skapa

genom att utgå från empirin blir relevant och giltig. I vårt fall innebär den

induktiva ansatsen att undersöka vad som är kännetecknande för projektledare

som har uppnått framgång i sitt yrke. Genom våra djupintervjuer med

projektledare har vi försökt klargöra vad som karaktäriserar dessa personer, vad
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som driver dem, hur de ser på sina medarbetare samt vilken ledarstil de tycks ha.

Det har inneburit att vi under arbetets gång har gjort upptäckter och funnit nya

infallsvinklar. Detta skulle ej ha varit möjligt med hypotesprövningens

begränsningar.

Dock kan vissa inslag av deduktion synas i vårt arbete. För att kunna utföra vår

undersökning krävdes djupare kunskap om vad som tidigare skrivits inom

ledarskap och projektledarskap. På så sätt har vår uppsats sin grund i redan

existerande teorier. Men, det kunskapsgap som upptäcktes vid litteraturstudierna

har vi haft för avsikt att fylla genom att återge empirisk fakta om projektledare

som personer. Det induktiva angreppssättet sammankopplas ofta med den

hermeneutiska kunskapssynen (Johansson-Lindfors, 1993).

3.3 En beskrivande, komparativ studie

När målet är att kartlägga fakta och sakförhållanden, benämns studien som

beskrivande (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vi har haft för avsikt att göra en

beskrivande studie genom att karaktärisera fyra framgångsrika projektledare. I

dagsläget saknas det djupgående studier av enskilda personer i

projektledarrollen. Därför ville vi bidra med ny, förklarande kunskap inom detta

område.

En beskrivande studie görs dock inte förutsättningslöst. Liksom allt annat

utredningsarbete sker det utifrån utgångspunkter av olika slag. Att beskriva

innebär att man väljer perspektiv, aspekter, nivå, termer och begrepp (Eriksson

& Wiedersheim-Paul, 1997). De områden som berörs i vår studie har tagits med

för att de enligt den teoretiska litteraturen ansågs viktiga att beakta.
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Vi har även haft för avsikt att jämföra de fyra personer vi beskrivit, varvid vår

studie även är av komparativ karaktär. Genom att jämföra subjektiva bilder kan

man tolka gemensamma mönster och dessutom tillkommer skillnader och

nyanser.

3.4 En kvalitativ studie byggd på djupintervjuer

Syftet med vår studie är att beskriva framgångsrika projektledares karaktärsdrag,

beteende och drivkraft till rollen som ledare. Men hur får man tillgång till en

verklighet som inte lätt låter sig fångas, beskrivas eller tolkas? För att fånga

detta individperspektiv menar vi att en kvalitativ undersökningsmetod lämpar

sig betydligt bättre än en kvantitativ. En kvalitativ undersökning görs i

förstående syfte (Holme & Solvang, 1991).

En kvantitativ metod kan användas för att generera förklaringar och förståelse

för förhållanden som kan konstateras. Ofta används statistiska metoder som

verktyg för att söka dessa förklaringar. Fördelarna med kvantitativa metoder

(enkätbaserade) är att resultaten som erhålls är möjliga att pröva statistiskt och

väl beprövade mätinstrument kan användas, men även att ett stort antal

respondenter kan nås (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vik (2000) menar, att detta

förfaringssätt innebär en risk att undersökaren går miste om viktiga möjligheter

att fånga individernas egna föreställningar kring sig själva, sitt arbete, relationen

till organisationen etc.

Den kvalitativa djupintervjun däremot, är ett bra sätt att få en bred och djup bild

av ett fenomen (Lekvall & Wahlbin, 2001). I vårt fall är även djupintervjuer

bättre än observationer, då vi är ute efter projektledarnas tankar. Observationer

skulle vara alltför tidskrävande. Poängen med djupintervjuer är att de skapar
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bättre förutsättningar att arbeta med olika förklaringsformer, då den löpande

dialogen innebär stora möjligheter att utveckla teman, ta upp intressanta

resonemang, få förtydliganden och förklaringar o.s.v. (Lekvall & Wahlbin,

2001). Denna intervjuform innebär att forskaren utövar minsta styrningen vad

gäller undersökningspersonerna (Holme & Solvang, 1991). Det strävas snarare

efter att låta dem få påverka samtalets utveckling. Djupintervjun ger även

möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation mellan intervjuare och

respondent. Det var av stor vikt för oss då vi enbart träffade projektledarna vid

ett tillfälle. Även om det genom observationer går att studera individers

agerande, såväl i handling som i tal, är det svårt att fånga individers intentioner

och förklaringar på samma sätt som med en kvalitativ intervju. Kvale (1997)

framhåller att förkunskap är mycket vikigt i intervjusammanhanget då det

innebär möjlighet att vara observant på det som sägs och fånga upp nyheter och

unika resonemang och tankar. Detta har vi försökt åstadkomma genom

omfattande litteraturstudier samt genom att deltaga vid en föreläsning av

Torbjörn Wenell, känd som ”projektguru”, innan genomförandet av

intervjuerna.

I och med vårt valda metodsätt med djupintervjuer fick vår intervjuguide en

avgörande betydelse för studiens resultat. Den var utformad med ett stort antal

öppna frågor där projektledaren kunde tala fritt. Intervjuguiden (se Bilaga 1)

sågs även som en grundstomme där spontana frågor kunde infogas. Intervjuer av

det här slaget kallas semistandardiserade intervjuer (Lekvall & Wahlbin, 2001).

Målet med varje intervju som genomförts har varit att få en diskussion med

respondenten och därför har intervjuerna varit ostrukturerade (Lundahl &

Skärvad, 1999). Det ger respondenten möjlighet att själv formulera sina svar

utan att bli för styrd av våra frågor, vilket vi ansåg vara viktigt. Detta

förfaringssätt ansåg vi ge oss intressantare svar och även svar som vi inte

förväntat oss. Detta stämmer överens med Kvale (1997), som menar att
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intervjun skall fokusera vissa teman, där det är den intervjuades sak att lyfta

fram vad denne finner viktigt. Intervjuarens uppgift blir att fokusera eller guida

mot vissa teman, men inte styra den intervjuade till vissa åsikter.

Vi valde att inte skicka ut våra frågor i förväg till de personer vi skulle intervjua.

Anledningen var att vi tyckte att det fanns en poäng med att respondenterna inte

skulle kunna vara förberedda eftersom vi trodde att svaren då skulle bli

spontanare och ärligare. Vi ville även se respondenternas reaktion på de frågor

vi ställde. Ett flertal gånger fick vi kommentarer som ”det var en bra fråga” eller

”oj, det har jag aldrig funderat över”. Det var inte någon av respondenterna som

upplevde det som besvärande att inte veta vilka frågor de skulle få.

För att pröva om vår intervjuguide var gångbar lät vi två andra studenter inom

samma utbildning som oss läsa igenom intervjuguiden och komma med

konstruktiv kritik vilket gjorde att den kunde förbättras. Några frågor togs bort

och andra förtydligades. I och med detta försäkrade vi oss om att frågorna inte

skulle missförstås eller vara oklart formulerade. Då frågorna under intervjuerna

med projektledarna inte orsakade några problem eller negativa reaktioner anser

vi att intervjuguiden var bra.

Vi avsåg att göra djupintervjuer med fem projektledare. Inom den snäva

tidsramen vi hade ansåg vi att tiden för att göra fler än fem intervjuer inte fanns.

Med detta antal intervjuer kunde vi riskera att en intervju kunde bli misslyckad

p. g. a. otillräckliga svar från respondenten eller att en intervju kunde falla bort

p. g. a. sjukdom eller liknande orsak. Trots detta skulle vi ändå kunna ha tre eller

fyra tillfredställande intervjuer att använda för en jämförande studie. Efter att

alla intervjuer hade genomförts insåg vi att vi hade fått otillräckliga svar från en

respondent, vilket gjorde att vi hade svårt att skapa oss en bild av honom som



3. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH METOD

22

person. Det ledde till att denna person föll bort ur vår undersökning. Därmed

blev det fyra porträtt som vi slutligen presenterade.

Vi har varit medvetna om att den finns en risk med intervjuer, nämligen att s.k.

intervjuareffekter uppstår (Lekvall & Wahlbin, 2001). Det innebär att

intervjuaren påverkar respondenten på olika sätt så att svaren blir missvisande.

Det kan t. ex. handla om intervjuarens kön. Detta har vi naturligtvis inte kunnat

påverka, men vi tror att det har varit till vår fördel att som kvinnliga studenter

intervjua män. De verkar inte ha sett det som ett problem att tala öppet med oss

och det verkar heller inte ha funnits något behov av prestige i svaren. Ett annat

fel som kan uppstå är att intervjuaren ställer ledande frågor. Detta har vi försökt

motverka genom att låta utomstående läsa igenom vår intervjuguide innan vi

använde den. Då vi utförde våra intervjuer inom ett kort tidsintervall hade vi inte

tid att bearbeta respektive intervju innan vi gjorde nästa. Vi tror att det var en

fördel eftersom vi inte hann reflektera över materialet och därför vid

nästföljande intervju inte kunde försöka tvinga fram svar för att finna likheter

och skillnader hos projektledarna. Vi lät dem istället prata fritt och ta upp sådant

som de tyckte var viktigt. Vidare kan fel ha uppstått om vi har tolkat svaren vi

fått felaktigt. Risken för fel av det slaget anser vi ha reducerats då vi är två

forskare som hela tiden har haft möjlighet till diskussion vid oklarheter. Trots att

intervjuareffekter kan påverka resultatet så anser vi att medvetenhet om dem och

försök att undvika dem bidrar till ökad trovärdighet.

3.5 Urvalsprocessen

Vi har valt att i vår undersökning betona framgångsrika projektledare. Men, vad

är framgång? Vi var medvetna om att framgång kan vara ett mycket subjektivt

begrepp. Tänkvärt är ur vems ögon en person är framgångsrik. Vi har beslutat
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oss för att se framgång ur respektive företags perspektiv och ansåg att en

subjektiv bedömning från företagets sida var ett tillräckligt kriterium för urval

av projektledarna. Vi såg en allmänt accepterad framgång som en verklig

framgång. Det som generellt har ansetts som framgångsrikt hos företagen är att

projektledarna har drivit, driver och även i fortsättningen kommer driva stora,

strategiskt viktiga projekt. Det har handlat om stora utvecklingsprojekt där nya

produktvarianter har tagits fram och där budgeten har legat på flera hundra

miljoner kronor. Projekten sträcker sig över flera år och innefattar flertalet

intressenter.

I jakten på framgångsrika projektledare ringde vi upp stora, svenska

tillverkningsföretag och blev via personalavdelningen kopplade till

projektledare, vilka ansågs framgångsrika i företagets ögon. Vi använde oss

även av kontakter vi hade på vissa av de valda företagen. De rekommenderade

projektledare som har lyckats väl med sina projekt.

Krav vi hade vid vårt urval var att projektledarna skulle leda komplexa projekt i

en ingenjörskultur, ha stor erfarenhet (vilket ofta innebär att de är i 40-60-

årsåldern), samt att företaget skulle vara inom den privata sektorn. Anledningen

till att företag inom verkstadsindustrin valdes var att de är projekttäta med en

kultur att arbeta med förändring och produktutveckling i projektform. Uppgiften

som utförs i projekten i dessa företag är ofta för stor och för komplicerad för att

drivas i linjeverksamheten (Engwall, 1999). Produktutvecklingsprojekt i denna

bransch har vanligtvis också en överskådlig tidshorisont, där resultatet nås inom

en rimlig framtid. Det är förmodligen samma människor involverade vid starten

som vid projektets slutpunkt. Företagen i den här branschen har även produkter

som vi känner till, vilket ökar vårt intresse. Slutligen har denna typ av projekt ett

stort antal människor involverade, vilket förmodligen kräver ett utvecklat

teamarbete. Val av företag berodde slutligen på vilka som hade projektledare
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med möjlighet att ta emot oss med relativt kort varsel. Access blev således ett

nyckelord i detta sammanhang.

Projektledarna vi har fått kontakt med har uteslutande varit män. Vi bestämde

oss redan från början att låta det bli en slump huruvida företagen tilldelade oss

en man eller en kvinna. Detta då vi inte hade för avsikt att titta på likheter och

skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Det hade förvisso varit

intressant att titta på detta, men den ringa tid till förfogande som vi hade vid

genomförandet av denna uppsats valde vi bort den aspekten. Att det föll sig så

att samtliga respondenter är män kan ha flera orsaker. För det första är

tillverkningsindustrin mansdominerad. Vidare är de flesta ingenjörer i 40-60-

årsåldern män då kvinnor i denna ålder inte har utbildat sig i samma

utsträckning inom detta område, vilket leder till att de sannolikt inte är så

välrepresenterade inom denna sektor.

3.6 Genomförandet och bearbetningen av

intervjuerna

Varje intervju utfördes på respektive projektledares arbetsplats under ca två

timmar. Under denna tid var det av stor vikt att etablera en god kontakt med

personerna i fråga. Vi anser att vi under samtliga intervjuer fick god kontakt

med projektledarna och samtalen var mycket avslappnade och personliga. Med

tillåtelse från respondenterna spelades intervjuerna in på band, för att sedan

ordagrant skrivas ut. Avsikten med inspelningarna var dels att inte gå miste om

viktig information, men även för att koncentrationen skulle kunna inriktas på att

notera kroppsspråk och andra detaljer i personens uppförande, som skulle kunna

hjälpa oss ytterligare att fånga en rättvisande bild av projektledarnas

personlighet.
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Under intervjuerna hade vi växelvis uppgiften att ställa frågor. Den som ställde

frågorna koncentrerade sig på en dialog med respondenten, medan den andra

förde anteckningar och iakttog.

De intervjuade i undersökningen utlovades anonymitet, varvid vi i den skrivna

rapporten valt att ta bort alla företags- och personnamn. Detta gjordes dels i

syfte att förhoppningsvis få respondenterna att våga öppna sig och svara

uppriktigt på våra frågor, men även för att inte någon individ skulle skadas av

den information som återges i vår rapport. En risk med den typen av intervjuer

vi byggt undersökningen på är att de svar vi fått inte korrekt speglar

projektledarnas tankar. Intervjufrågorna har i vissa fall varit relativt personliga

och projektledarna har kanske inte vågat öppna sig helt. För att ge helt ärliga

svar krävs ett stort förtroende samt en bra relation. Att bygga upp en sådan

kontakt på bara två timmar är en svår uppgift och om vi lyckats med det eller ej

är svårt att avgöra. Möjligtvis har den utlovade anonymiteten spelat in här. Vi

har dock gjort vårt bästa för att skapa de bästa förutsättningarna och vi tror att

ämnesvalet för denna studie är tacksamt vad gäller att skapa en givande dialog

och intressanta berättelser. Alla projektledare förefaller ha tyckt om att prata om

sitt arbete och sin arbetssituation. Arbetet är för många en betydelsefull del av

livet vilket ökar möjligheterna att ge innehållsrika porträtt (Vik, 2001).

Efter att intervjuerna var genomförda och utskrivna började bearbetningen av

materialet. Vi läste igenom intervjuerna ett antal gånger, gjorde noteringar vid

intressanta uttalanden som framhävde deras personlighet och tankar och

markerade uppenbara likheter och olikheter hos projektledarna. Denna process

innebar även ständig tolkning av personligheterna. Med i denna tolkning fanns

också det helhetsintryck vi fått av personerna under intervjuerna.
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I rapporten hade vi för avsikt att återge intervjumaterialet om de olika

projektledarna i form av porträtt. Detta för att dels kunna skapa en intressant

berättelse, men även för att arbetet i läsarens ögon skulle få en bra och

lättöverskådlig struktur. Inspiration till denna struktur har bl. a. fåtts genom Viks

(2001) och Magnussons (1998) avhandlingar. Dessa avhandlingar har valts som

förebild för att de på samma sätt som vår uppsats skildrar utvalda individer i

form av porträtt. Genom att i likhet med Vik och Magnusson återge citat har vi

även försökt ge läsaren en möjlighet att själv skaffa sig en egen uppfattning om

projektledarna ifråga. De fyra intervjuade personerna som vi valde att presentera

i uppsatsen har fått porträtten skickade till sig för eventuella synpunkter och

klargöranden innan tryckningen.

Enligt Vik (2001) är det svårt att analysera och tolka kvalitativa intervjuer.

Kvale (1997) menar att det inte finns klara tekniker eller metoder, utan ibland

får tolkaren utveckla en egen teknik. Vårt analysarbete började med att de olika

projektledarnas svar på fråga 1 klipptes samman så att de lätt gick att jämföras

med varandra, därefter deras svar på fråga 2 o.s.v. Därefter inordnades

projektledarnas svar på våra frågor i ett antal kategorier. Kategorierna motsvarar

de tre områden som diskuteras i Problemdiskussionen (Kapitel 1), d.v.s.

karaktärsdrag, beteende och motivation, och det är även dessa tre kategorier som

utgör grunden i de teoretiska avsnitten (Kapitel 4 och 5). Vi undersökte

skillnader och likheter i svaren, vilket gjorde att vissa mönster kunde urskiljas.

Men det var inte bara svaren som tolkades utan även vilka ord projektledarna

valde att använda, kroppsspråk samt vårt helhetsintryck av dem. Även i analysen

har Viks (2001) och Magnussons (1998) avhandlingar varit inspirationskällor.

Här är det huvudsakligen Viks upplägg på analysen som följts vilket innebär att

analyskapitlet har strukturerats efter teorikapitlen. Därutöver har vi även

diskuterat andra teman som vi har funnit intressanta vid analys av och

jämförelser mellan de olika projektledarna. Detta har gjort att referensramen, då



3. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH METOD

27

det har varit möjligt, i viss mån har kompletterats. Slutligen har sammanfattande

slutsatser dragits om vad som karaktäriserar framgångsrika projektledare.
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4 Ledarskap

I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till ledarskap och presentera

ledarskapsteorier. Att vi väljer att inte direkt diskutera projektledarskap beror

på att ledarskapsforskningen utgör en grund för den projektledarskapsforskning

som finns. Dessutom är forskningen om projektledning knapp på vissa områden,

varför den ibland kan behöva kompletteras med generell ledarskapsteori.

Ledarskapsteorin har förändrats och utvecklats över tiden och fokus har flyttats

mellan olika områden. Vi hoppas att en kort redogörelse för denna utveckling

skall öka läsarens förståelse för varför vi har valt att fokusera på de områden

som vi har gjort; karaktärsdrag och beteendeteorier. Vidare kommer

motivationsteorier som anses relevanta för vårt syfte presenteras, eftersom vi

anser att det som driver en person i hög grad hänger samman med dennes

personlighet. Teorier rörande karaktärsdrag och beteende kommer senare att

beröras ur ett situationsanpassat perspektiv i projektledarskapskapitlet.

4.1 Vad är ledarskap?

Som ordspråket säger; kärt barn har många namn. Det finns mycket skrivet inom

området ledarskap och det finns förmodligen lika många definitioner på

ledarskap som det finns forskare inom ämnet. De flesta definitioner på ledarskap

reflekterar antagandet att det inkluderar en social process där medveten

påverkan på andra utövas av en person för att strukturera aktiviteterna och

relationerna i en grupp eller i en organisation. (Yukl, 1994) Här presenterar vi

den definition som vi har valt att tillämpa i vår uppsats:
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Leadership is ”the behaviour of an individual when he is directing the activities of

a group toward a shared goal.” (Hemphill & Coons, 1957 i Yukl, 1994, s. 2)

Många författare diskuterar effektivt ledarskap för att avgöra en ledares

kompetens och framgång. Eftersom vi i vissa fall använder detta begrepp anser

vi det vara meningsfullt att förklara för läsaren vad vi menar med det. Det mest

använda måttet på ledarens effektivitet är till vilken grad ledarens

organisatoriska enhet genomför sin uppgift med framgång och når de uppsatta

målen (Yukl, 1994). Det är även den innebörden som effektivitet har i vår

uppsats och vi jämför det således med framgång, som är ett nyckelbegrepp då vi

valt intervjuobjekt.

4.2 Ledarskapsteorins inriktningar och utvecklingen

av dessa inriktningar

Bakka et al (1993) skriver, att ledarskap har studerats på många olika sätt och

det har flitigt diskuterats vad som ska läggas in i begreppet ledarskap. Några har

ensidigt uppehållit sig vid egenskaper hos personer, andra har intresserat sig för

förhållandet till arbetsuppgifterna och relationen till gruppen och dess

medlemmar. Enligt Yukl (1994), kan ledarskapsforskningen klassificeras i

följande inriktningar; karaktärsdrag, beteende, makt/inflytande och

situationsberoende ledarskap.

Den forskningsinriktning som rör karaktärsdrag är ett av de tidigast utforskade

områdena (Yukl, 1994; Cleland, 1994). Den fokuserar på ledarens personliga

attribut. Grunden till denna inriktning var antagandet om att vissa människor har

medfödda ledaregenskaper som andra människor inte besitter (Stogdill, 1974).

Detta synsätt kom att vara dominerande till 1940-talet. Synsättet ifrågasattes
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dock i en undersökning av Stogdill 1948 (Stogdill, 1974). Trots bevisen att det

fanns vissa egenskaper som skiljde ledare från icke-ledare så var dessa

egenskaper varken nödvändiga eller avgörande för en garanterad framgång för

ledaren. Han hade upptäckt att situationen var avgörande.

”A person does not become a leader by virtue of the possession of some

combination of traits…the pattern of personal characteristics of the leader must

bear some relevant relationship to the characteristics, activities, and goals of the

followers.” (Stodgill i Yukl, 1994, s. 255)

I en undersökning av Stogdill (1974), går det dock åter att läsa att det finns

personliga egenskaper som skiljer ledare från icke-ledare. Men han betonar att

detta inte är en återgång till de tidiga extrema karaktärsteorierna.

Under 1950-talet blev allt fler forskare missnöjda med forskningen kring

ledarens personlighet och började istället studera vad ledare faktiskt gjorde när

de arbetade (Yukl, 1994; Cleland 1994). Frågeställningarna handlade om

huruvida det fanns något unikt i effektiva ledares beteende. Den tidigare

forskningen som utgått från att ledaregenskaper var medfödda överskuggades nu

av att människor kunde tränas till att bli ledare (Robbins, 1997). Flera välkända

studier, t. ex. Ohio State Studies, University of Michigan Studies och The

Managerial Grid av Blake & Mouton utreder ledarstilen hos en ledare. En ledare

kan antingen vara fokuserad på relationen till sina medarbetare, på hur uppgiften

skall utföras på bästa sätt, eller på både och (Cleland, 1994). Vi kommer i

Kapitel 4.4, Beteendeteorier inom Ledarskapet, närmare beskriva The

Managerial Grid. Redan tidigt insåg man att denna typ av forskning hade klara

brister. Man misstänkte att effektiviteten hos de olika typerna av ledarskap

många gånger berodde på situationsspecifika faktorer (Robbins, 1997; Cleland,
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1994). Det var alltså inte självklart att en ledarstil som fungerade bra i en

situation skulle fungera lika bra i en annan.

Den inriktning som berör makt och inflytande försöker förstå och förklara

ledarskap genom att undersöka hur processen då ledare påverkar icke-ledare

(follower) ser ut. Detta innefattar hur mycket och vilken typ av makt ledaren har

samt hur denna makt utövas. Denna forskning diskuterar också att graden av

makt som är nödvändig för ett effektivt ledarskap är beroende av typ av

organisation, uppgiften och medarbetarna. Även maktforskning har kritiserats.

Enligt Podsakoff & Schriesheim (Yukl, 1994), har många metodologiska

begränsningar givit upphov till tveksamheter. Den största begränsningen är

bristen på bevisad validitet för måtten på ledarens makt. Yukl (1994)

sammanfattar maktforskningen med att mer forskning är nödvändig på området

för att kunna bestämma innebörden av att ha och använda olika typer av makt.

Slutsatsen av forskningen kring ledarens karaktärsdrag och ledarens beteende

var att man behövde studera hur den specifika situationen påverkar kopplingen

mellan ledarens beteende och resultatet. Det var helt enkelt svårt att dra några

generella slutsatser eftersom den speciella situationen verkade ställa speciella

krav på ledarskapet. Därav uppkom de situationsanpassade ledarskapsteorierna.

De situationsanpassade teorierna lägger tyngdpunkten på kontextuella faktorer

(Yukl, 1994). Detta innefattar bl.  a. typen av uppgift som utförs av ledarens

grupp, den externa omgivningen samt medarbetarnas karaktäristika. Inom detta

breda fält uppkom två olika grenar av forskning. Den ena grenen studerade

ledarskapet som ett fenomen beroende av olika aspekter hos situationen.

Studierna undersökte hur ledare hanterade krav och begränsningar från de

underställda, medarbetare, sina chefer och personer utanför organisationen.

Forskningen fokuserade också på huruvida ledarskapet var unikt eller likformigt

hos olika organisationer och på olika chefsnivåer. Den andra kategorin försökte
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identifiera faktorer som styrde relationen mellan ledarens beteende och

personlighet och ledarskapets effektivitet. Ett grundläggande antagande var att

olika beteendemönster kan vara olika effektiva i olika situationer. (Yukl, 1994;

Robbins, 1997)

Vi har för avsikt att se på karaktärsteorier och beteendeteorier ur ett

situationsanpassat perspektiv. Enligt Yukl (1994) har makt/influensteorierna

fortfarande inte djupare förankring inom forskningen, därför har vi inte för

avsikt att gräva djupare inom detta område. Vi anser att makt är ett laddat ord

och att det kan vara svårt att få svar på frågor om makt som ej är politiskt

korrekta. Influera ser vi som ett bättre ord att använda och i vår studie kommer

influera att innebära hur projektledarna anser att de motiverar sina medarbetare

och får dem att utföra ett bra jobb. Vi är av åsikten att detta även hänger ihop

med ledarens ledarstil och motivation. Därför kommer maktteorierna inte att få

eget utrymme i teoriavsnitten, utan beröras under beteendeteorier och

motivation.

4.3 Karaktärsdrag hos ledare

Många studier har utforskat ledarkaraktäristika (Cleland, 1994). Termen

karaktärsdrag innehåller en mängd olika individuella attribut t. ex. personlighet,

temperament, behov och värderingar (Yukl, 1994).

Stogdill (1974), föreslår att följande karaktäriserar en framgångsrik ledare:

“The leader is characterized by a strong drive for responsibility and task

completion, vigour and persistence in pursuit of goals, venturesomeness and

originality in problem solving, drive to exercise initiative in social situations, self-
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confidence and sense of personal identity, willingness to accept consequences of

decision and action, readiness to absorb interpersonal stress, willingness to

tolerate to structure social interaction systems to the purpose at hand.” (Stogdill,

1974, s. 255)

Stogdill i Yukl (1994) menar att de mest frekventa karaktärsdragen och

färdigheterna hos framgångsrika ledare är förmåga att anpassa sig till olika

situationer, att vara uppmärksam på sociala miljöer, ambitiös och

prestationsinriktad. Utöver detta nämner Stogdill egenskaper som

samarbetsvillig, beslutsam, flexibel, dominant, energisk samt intelligent, kunnig,

kreativ, diplomatisk, vältalig, välorganiserad, ha god övertalningsförmåga och

social kompetens. Önskan att prestera och fullfölja uppgifter på ett

framgångsrikt sätt är en personlig egenskap som ofta associeras med de som

lyckas som ledare (Bass & Stogdill, 1990). Bass & Stogdill (1990) nämner även

att personliga mål som självförverkligande, oberoende och expertkunskap är

viktigare för ledare än icke-ledare liksom plikt, prestige och välstånd. Vidare

skriver de att blygsamhet inte är någon vanligt förekommande egenskap hos

ledare, medan självinsikt är väsentligt även hos de mest framgångsrika ledarna.

Cleland (1994) menar att de vanligast förekommande egenskaperna verkar vara

intelligens, energi, kunskap, dominans och självförtroende.

Cleland (1994) framhåller att de personliga egenskaperna som krävs för att en

ledare ska vara bra och lyckas beror på, men han menar att en grundläggande

slutsats är att framgångsrika ledare måste vara anpassbara och flexibla – alltid

medveten om behoven och motivationen hos dem han försöker leda.



4. LEDARSKAP

35

4.4 Beteendeteorier inom ledarskapet

Som vi tidigare nämnt finns det tre undersökningar genomförda på ledares

beteende. De säger i stort samma sak, men använder olika begrepp. En ledare

kan ha olika grad av fokusering på antingen uppgiften som ska lösas eller på

människorna som är involverade. Studierna heter Ohio State Studies, University

of Michigan Studies och The Managerial Grid (Robbins, 1997). Ohio State

Studies pratar om ledarskapsbeteende i form av hänsynstagande eller

strukturerande. University of Michigan Studies använder termerna

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. (Yukl, 1994) Vi har valt att

redovisa och använda The Managerial Grid, en modell som Blake & Mouton

utvecklat. Den väletablerade modellen innebär att ledare kan placeras in i

modellen efter grad av personrelaterat respektive uppgiftsorienterat beteende.

Att valet föll på denna teori har att göra med att ett projekt i sig till hög grad är

uppgiftsorienterat. Vi finner det intressant att se om även projektledarna är starkt

uppgiftsorienterade eller om de i motsats är personorienterade. I jämförelse med

de övriga två studierna ser vi Blake & Moutons studie som mest användarvänlig,

då den innefattar en modell där ledare kan placeras in. Vidare lämpar sig

modellen vid jämförelse av olika ledare, vilket vi ämnar göra i vår studie.

Blake & Mouton´s modell utgörs av ett grafiskt rutnät som visar en

tvådimensionell syn på ledarskap, se Figur 2 nedan.
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Figur 2. The Managerial Grid (Källa: Blake & Mouton, 1994, s.23, egen bearbetning)

Blake & Moutons utgångspunkt är att det finns två extremer när det gäller

ledarskap. Den ena extremen är ett beteende där ledaren endast är angelägen om

människorna runt omkring och den andra extremen ett motsatt beteende där

ledaren istället är helt inriktad på uppgiften som ska lösas och resultatet som ska

uppnås. Mellan dessa två extremer finns det nio möjliga positioner på varje axel

där en ledare kan placeras in efter grad av inriktning åt respektive extrem. En

ledares placering visar de dominerande faktorerna i dennes sätt att tänka och

övertygelser för att uppnå resultat. (Blake & Mouton, 1994; Bass & Stogdill,

1990)

Ett personorienterat beteende resulterar i större arbetstillfredsställelse, teamwork

och organisationsengagemang. Ett uppgiftsorienterat beteende ger som effekt en

bättre förståelse för vad som krävs av olika roller inom organisationen och även

en bättre koordinering av underordnade samt mer effektivt utnyttjande av

resurser och personal. (Blake & Mouton, 1994)

En positionering i ruta 9,1 innebär en ledare som är maximalt

uppgiftsorienterad. Detta ledarskap kallas Authority-Obedience Management. En
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placering i ruta 1,9 visar på motsatsen; en ledare som till fullo är

personorienterad och vars ledarskap går under namnet ”Country Club”

Management. Denna ledare visar minimalt intresse för produktionen.

En ledare som varken bryr sig om personerna i sin närvaro eller uppgiften som

ska lösas utan endast gör vad som krävs för att hålla sig kvar i organisationen

utför ett ledarskap som benämns Impoverished Management och placeras i ruta

1,1. En placering i ruta 5,5 tyder på ett ”Organization Man” Management som

innebär en balans mellan person- respektive uppgiftsorientering. Team

Management utförs av en ledare som hamnar i ruta 9,9 och som till hög grad är

angelägen både om människorna runt omkring och om uppgiften som ska lösas.

Ledaren är målinriktad och söker resultat genom deltagande och engagemang

hos alla som kan delta. (Blake & Mouton, 1994; Bass & Stogdill, 1990)

Blake & Mouton slog fast att de bäst presterande ledarna är de som placeras i

ruta 9,9 och som både uppvisar ett resultat- och ett personorienterat beteende.

Yukl (1994) titulerar dessa som ”high-high” ledare. Eftersom båda typerna av

effekter som en person- respektive uppgiftsorientering ger är centrala för en

totalt sett bra prestation, så är båda typerna av beteende betydelsefulla för att bli

en effektiv ledare. Ett team-ledarskap uppnås genom beteendeprinciper som

innefattar delaktighet, öppenhet, pålitlighet och respekt, engagemang och öppen

konfrontation för att lösa konflikter. Vidare täcker det konsekvent beteende,

synergistiskt utnyttjande av mänskliga resurser representerade av ledaren och de

anställda, ömsesidig målstyrning, ömsesidig support samt förändring och

utveckling genom feedback. (Bass & Stogdill, 1990)

En ”high-high” ledare är inte någon som uppvisar två olika sorters beteende eller

som växlar mellan dem. Istället så väljer ”high-high” ledaren mellan olika

beteenden som samtidigt visar både uppgifts- och personorientering. Ett
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exempel kan tydliggöra skillnaden. En ”high-high” ledare (Team Management)

uppmuntrar underordnade att sätta utmanande, men realistiska mål om att

erhålla hög kvalitet och ger dem även råd om sätt att förbättra kvaliteten. En

uppgiftsorienterad ledare (Authority-Obedience Management) sätter ett svårt

kvalitetsmål och pressar underordnade till att förbättra kvaliteten. En

personorienterad ledare (”Country Club” Management) ignorerar

kvalitetsproblem, men agerar omsorgsfullt gentemot underställda och stödjer

dem med råd huruvida deras arbetssituation kan bli mer trivsam. En ”low-low”

ledare (Impoverished Management) bortser från kvalitetsproblem och är även

ointresserad av de underordnades behov och preferenser. (Yukl, 1994; Bass &

Stogdill, 1990)

4.5 Ledarens syn på människor

En ledares syn på människor till deras natur baseras på en viss grupp av

antaganden samt att han/hon tenderar att gestalta sitt beteende gentemot

underordnade i enlighet med dessa antaganden. McGregor (1960) lägger i sin

Teori X och Teori Y fram två skilda synsätt på människor. En som i grund och

botten är negativ; Teori X och en som innebär en positiv syn på människans

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet; Teori Y.

Inom Teori X finns följande fyra antaganden bland ledarna:

• Anställda ogillar i sin natur arbete och så snart det är möjligt undviker de det.

• Då anställda ogillar arbete måste de med maktspråk bli tvingade till

underkastelse, kontrollerade, eller hotade med straff för att uppnå önskade

mål.

• Anställda smiter ifrån ansvar och söker formella direktiv så fort de får en

chans.
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• De flesta arbetarna sätter säkerhet framför alla andra faktorer associerade

med arbete och visar en liten ambition.

Inom Teori Y finns följande kontrasterande antaganden bland ledarna:

• Anställda kan se på arbete som något lika naturligt som att vila eller sporta.

• En person som är engagerad i målen kommer styra och kontrollera sig själv.

• Genomsnittsmänniskan kan lära sig att acceptera och även söka ansvar.

• Kreativitet - förmågan att fatta bra beslut – är vitt spridd i befolkningen och

nödvändigtvis inte begränsad till enbart ledare.

Teori X gör antagandet att det är de lägre behoven i Maslows behovshierarki

som dominerar hos individer, medan Teori Y menar att det är de högre behoven

som dominerar. McGregor höll sig till tron att antagandena under Teori Y var

mer sannolika än de under Teori X. Därför förespråkade han för idéer såsom

delaktighet i beslutstagande, ansvarsfulla och utmanande jobb och goda

grupprelationer vilket skulle maximera en anställds motivation till arbete.

(McGregor, 1960)

4.6 Drivkraft och motivation i ledarskapet

4.6.1 McClelland´s forskning om motivation

McClelland har genomfört en omfattande studie rörande motivation hos ledare.

Han har genom sin forskning funnit tre behov som grund för motivation;

prestation, strävan efter grupptillhörighet och makt (Yukl, 1994).

En person med ett stort behov av prestation uppnår tillfredställelse genom att

klara av en svår uppgift eller att utveckla och förbättra sättet att utföra en uppgift
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på. Den här typen av människor föredrar uppgifter där framgången är beroende

av deras egna ansträngningar och kompetens snarare än framgång beroende på

externa faktorer eller grupprestation. De föredrar även arbeten där de kan ta egna

initiativ för att lösa problem och de vill ha frekvent, konkret feedback som kan

bevisa att de har utfört ett arbete med framgång samt att de uppnått utmanande

mål. De tävlar gärna med andra, men attraheras även av att slå nya rekord eller

åstadkomma något som ingen gjort förut.

Människan har en strävan efter gemenskap och personliga relationer. Detta

behov av grupptillhörighet skiljer sig mycket från person till person. Personer

med en stark strävan efter grupptillhörighet är mycket måna om att vara

omtyckta och accepterade. De är väldigt känsliga för signaler som visar på

avståndstagande eller fientlighet från andra. Dessa människor tycker om att

arbeta i team så länge alla är samarbetsvilliga.

En person med ett stort behov av makt får stor tillfredställelse genom att influera

andra människor och väcka starka känslor hos dem. Han/hon tycker om att vinna

en argumentation, besegra en motståndare, eliminera en fiende och styra en

grupps aktiviteter. Den här typen av människor söker också positioner i

yrkeslivet som innebär auktoritet. De kan även försöka öka sin makt genom att

skapa allianser och få kontroll över resurser, information och projekt. Många

studier visar att det finns ett starkt samband mellan behovet av makt och stora

karriärskliv inom stora organisationer.

Motivation hos en ledare är mycket viktigt för ett effektivt ledarskap. Många

effektiva ledare är starkt maktorienterade, har ett måttligt starkt behov av

prestation och har ett relativt lågt behov av grupptillhörighet. (Yukl,1994)
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4.6.2 Behovshierarkin av Maslow

1943 publicerade Maslow sin teori om behovshierarkin. Maslow placerar

individers behov i sju huvudgrupper och fem av dem ordnas i en hierarki. Dessa

fem steg är fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av kärlek,

självhävdelsebehov och självförverkligande. (Maslow, 1954)

Maslows modell har ingen direkt koppling till vår studie, men hans arbete ligger

till grund för andra forskare och däribland Herzberg, som vi redogör för längre

fram i detta kapitel samt Sotiriour &  Wittmer´s undersökning i

Projektledarskapskapitlet. Därför anser vi det relevant att göra en kort

presentation av Maslows verk.

Poängen i modellen är att när en människa har tillfredsställt bestämda behov så

dyker nya upp. Ett behagat behov är inte längre en motivationsdrivare och när

ett behov är tillfredsställt så blir nästa behov det dominerande. Det enda behov

som enligt Maslow är omättligt är behovet av självförverkligande. (Maslow,

1954)

Bass & Stogdill (1990) skriver att ledare i större utsträckning än icke-ledare

strävar mot självförverkligande. De är mer angelägna om att prestera efter deras

kapacitet och att utveckla sig själva. Enligt dessa författare befinner sig ledares

motivation på toppen av Maslows behovshierarki. Maslow antog att uppnående

av självförverkligande yttrar sig i karaktäristika såsom psykologisk hälsa och

välmående genom att man har en rationell verklighetsuppfattning, accepterar sig

själv, tolererar osäkerhet, är problemcentrerad snarare än självcentrerad.

Vidare menar Bass & Stogdill (1990) att genom ledares drivkraft mot

självförverkligande är de hela tiden ett steg före icke-ledare (follower). På så sätt
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kan ledarna hjälpa dem att komma framåt och få dem att släppa behovet av

säkerhet och trygghet och istället sträva efter prestation och självförverkligande.

Vi ställer oss, i enlighet med Abrahamsson & Andersen (1996), något kritiska

till Maslows teori då den inte avser eller kan förklara, specifika handlingar i

specifika situationer. Vidare så skriver Abrahamsson & Andersen (1996) att

Maslow inte utvecklade sin teori med tanke på arbetslivet, utan mot bakgrund av

sin erfarenhet som klinisk psykolog.

4.6.3 Herzbergs tvåfaktorteori

Under 60-talet kom amerikanen Frederick Herzberg med sin teori om

tillfredsställelse i arbetslivet. Maslows kategorisering av de mänskliga behoven

har varit en nyttig utgångspunkt i denna forskning. Det är de sociala behoven,

men främst behovet av självförverkligande som varit utgångsläget i denna

trivselteori (Abrahamsson & Andersen, 1996). I motsats till Maslow använder

sig Herzberg av konkreta situationer. Herzberg har grundligt satt sig in i

forskningen om sambandet mellan incitament, tillfredsställelse och

arbetsprestation (Bakka et al, 1993).

Herzberg drog slutsatsen att det finns två slags faktorer i arbetssituationen:

hygienfaktorer som är förebyggande och motivationsfaktorer som skapar

drivkraft. Som hygienfaktorer nämner Herzberg företagspolicy och

administration, ledning, lön, mellanmänskliga relationer samt

arbetsförhållanden . Dessa faktorer kan förebygga vantrivsel och påverkar

således graden av otillfredsställelse, men kan inte framkalla trivsel och

motivation. Han menar att när exempelvis arbetsförhållandena kan betecknas
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som optimala kommer anställda inte att känna sig otillfredsställda, men de

kommer inte heller att uppleva så mycket positiv stimulans. (Herzberg, 1993)

För att skapa motivation i arbetet hävdar Herzberg (1993) att man bör

koncentrera sig på motivationsfaktorerna. Dessa faktorer är förbundna med

själva arbetet och påverkar tillfredsställelsen i detta. Motivationsfaktorerna

innefattar prestation som tillfredsställelse att genomföra ett arbete, lösa problem

och se ett resultat, erkännande för ett väl utfört arbete, att ha ett intressant,

varierat och skapande arbete. Vidare täcker de ha ansvar i form av kontroll över

sin egen arbetssituation, att det finns tillfällen då man blivit tilldelad högre status

i organisationen och blivit befordrad samt avancemang. Motivationsfaktorerna

leder till trivsel när de finns, men inte till vantrivsel när de saknas. När dessa

motivationsfaktorer existerar leder det omedelbart till behov av mer av samma

sak. Har en person exempelvis presterat något särskilt får personen i fråga

ganska snart behov av att prestera mera. (Herzberg, 1993)

Hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna är oberoende av varandra vilket

innebär att en anställd kan vara starkt tillfredsställd och starkt missnöjd

samtidigt. (Herzberg, 1993; Dipboye et al, 1994)

Uppdelningen mellan de båda faktorerna har dock diskuterats. Det torde finnas

en glidande övergång mellan otillfredsställelse och tillfredsställelse vilket

innebär att flera hygienfaktorer kan ha motiverande effekt (Dipboye et al, 1994).

Exempelvis är lön en faktor som är osannolik att enbart placera som en

hygienfaktor. (Abrahamsson & Andersen, 1996; Bakka et al, 1993) Vidare

diskuteras det huruvida Herzberg har tagit hänsyn till individuella skillnader

ifråga om vilka faktorer som leder till trivsel eller vantrivsel (Abrahamsson &

Andersen, 1996)
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5 Projektledarskap

I detta kapitel presenteras ledarskapsteori berörande projekt. Namnet

projektledarskap visar på att det handlar om ledarskap i en speciell situation;

projektmiljön. Således är teorierna situationsanpassade. Vår avsikt har varit att

följa samma struktur som i föregående kapitel för att underlätta läsningen. Vår

intension med att följa samma struktur har även varit att för läsaren tydliggöra

att det finns kunskapsgap och att antalet studier är knappa inom

projektledarskap. Det är dessa kunskapsgap och brister som vi med vår studie

vill råda bot på.

5.1 Diskussion kring befintlig litteratur

Sotiriou & Wittmer (2001) poängterar att det enbart finns ett fåtal studier gjorda

inom området projektledarskap. Representerade författare är få till antalet och

likaså är antalet teorier.

Yukl, som är ett stort och erkänt namn inom ledarskapsforskningen, skriver om

ledarskap i generella ordalag, men fokuserar inte projektledarskap. Cleland och

Pinto, två erkända personer inom projektforskningen diskuterar däremot

projektledarskap. Dock beskriver det mesta av deras forskning Project

Management, d. v. s. styrning av projekt. I de allra flesta fall får

projektledarskapet och projektledaren högst ett kapitel i deras böcker, eller

också nämns projektledarnas roll endast kortfattat. Fokus på projektledaren som

person saknas ofta. Det som finns skrivet om projektledarna är ofta skrivet ur

medarbetarnas perspektiv och vad de anser vara en bra projektledare. I andra fall

har ett större antal projektledare tillfrågats om vad de tycker är viktigast hos en



5. PROJEKTLEDARSKAP

46

duktig och framgångsrik projektledare. Därefter har materialet sammanställts

och presenterats. Frågan är hur många djupintervjuer som har gjorts med

projektledare? Vi har inte funnit en enda.

Vi har vidare sökt igenom de båda tidskrifterna Project Management Journal och

International Journal of Project Management. Av de artiklar vi fann som berörde

projektledarskap fanns det bara ett fåtal som vi kunde dra nytta av. De vi fann

som till viss del har relevans var Project Leadership: Leadership and the Project

Management Body of Knowledge av Cleland (1995), El-Sabaas (2001) artikel

The Skills and Career Path of an Effective Project Manager samt Influence

Methods of Project Managers: Perceptions of Team Members and Project

Managers av Sotiriou & Wittmer (2001). Dessa artiklar återfinns i detta kapitel.

Övriga artiklar om projektledarskap har precis som de flesta böcker

huvudsakligen berört styrning av projekt eller hur projektledare bör vara för att

bedriva sina projekt framgångsrikt. Ofta är fokus projektledarens rent praktiska

arbetssätt, vilket inte är av intresse för oss i denna uppsats. Enligt oss har övriga

ekonomiska tidskrifter vi studerat inte kunnat bidra med för vår uppsats relevant

forskning om projektledarskap.

Det finns litteratur som berör projektledarskap i utvecklingsmiljöer som

exempelvis Wheelwrights & Clarks (1992) artikel Organizing and Leading

”Heavyweight” Development Teams. Deras inriktning behandlar mer

organisationsstrukturer i utvecklingsprojekt och inte projektledaren.

Ovanstående diskussion är således orsaken till att detta kapitel är lite tunt på

teorier och författare. Vi anser att detta ökar relevansen för det vi gör och det

syns tydligt att det finns ett kunskapsgap som är i behov av att fyllas.
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5.2 Innebörden av projektledarskap

Projektledarskap används i denna studie ekvivalent till det engelska begreppet

Project Leadership. Definitionen lyder:

“Leadership excellence in the definition of a project’s scope, and the management

of project costs, time, quality and communications are all based on a project

manager’s ability to lead the human resources affiliated with the project: the

project stakeholders. A project’s success or failure is the result of leadership of the

project’s stakeholders.” (Cleland, 1995, s. 85)

5.3 Karaktärsdrag hos projektledare

Vad för sorts människor kan hantera den komplexa rollen att vara projektledare?

Vilka personliga egenskaper bör de ha? Enligt El-Saaba (2001) finns det

förvånansvärt lite gemensamma åsikter bland folk inom forskarvärlden om vad

som karaktäriserar en bra projektledare. Pinto (1994) framhåller att två speciellt

givande studier har gjorts rörande projektledares karaktärsdrag. Muntlig

kommunikationsförmåga, förmåga att påverka, intelligens, förmåga att hantera

stress och diverse styrningsförmågor är de fem karaktärsdrag som den första

studien framhåller. Den andra studien nämner trovärdighet, kreativ

problemlösning, tolerans inför osäkerhet, flexibel ledarstil och goda

kommunikationsfärdigheter.

Enligt Meredith & Mantel (1995) bör en projektledare ha god teknisk och

administrativ kompetens, vara mogna individer, vara tillgängliga samt vara

hårdhudade chefer. De får dock inte bara vara chefer utan måste även vara

ledare (Cleland, 1994). Därutöver bör de ha goda relationer med ledningen, ha
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goda relationer med sina team, ha arbetat på olika avdelningar på sina företag

samt kunna gå på vattnet. Meredith et al (2000), menar att projektledare ofta är

sociala, taktfulla, vänliga, förstående och hjälpsamma. Han säger också att

projektledaren fokuserar sin energi på att leda andra till att nå specifika

projektmål.

Cleland (1994) menar att i den komplexa, föränderliga projektvärlden kan

morgondagens projektledare inte verka framgångsrikt utan att ha de färdigheter

och utvecklat de attityder som medarbetarna har gentemot ledaren. Han

framhäver att en framgångsrik projektledare utan tvekan har varit en

framgångsrik medarbetare. Han menar också att projektledare, precis som alla

ledare, är beroende av sina medarbetare, förebilder, vänner och makar vid

kritiska tidpunkter.

Katz föreslår, att effektivt ledarskap vilar på tre utvecklingsbara färdigheter; de

interpersonella färdigheterna, de konceptuella färdigheterna och de tekniska

färdigheterna (Yukl, 1994). Thamhain har i sin forskning identifierat

interpersonella, tekniska och administrativa färdigheter som krävs för

projektledarskap (Cleland, 1994). El-Saaba (2001) diskuterar i sin artikel en

projektanpassad variant av de färdigheter som Katz och Thamhain nämner.

Färdigheter i detta sammanhang innebär både personliga egenskaper och

praktiskt beteende. Då det praktiska beteendet ligger utanför vår studie tar vi oss

friheten att skära i El-Saabas verk och redogöra endast för de personliga

egenskaper han diskuterar, eftersom endast dessa är relevanta för vår studie.

Den interpersonella förmågan handlar huvudsakligen om arbetet med

människor. En projektledare med väl utvecklade interpersonella egenskaper är

tillräckligt känslig för behoven och motivationen hos andra i hans projekt. Han

är skicklig på att kommunicera med andra på rätt nivå. Enligt El-Saaba (2001),
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måste projektledaren även ha självinsikt och kunna reflektera och utvärdera sig

själv. Han måste dessutom utveckla sin förmåga i att förstå vad andra genom

handlingar och ord försöker kommunicera till honom. El-Saaba (2001) kommer

i sin undersökning fram till att den interpersonella förmågan har störst betydelse

för effektivt projektledarskap.

Konceptuell förmåga innebär i projektsammanhang projektledarens förmåga att

se projektet som en helhet. Det inkluderar att förstå hur de olika funktionerna i

ett projekt beror av varandra och hur förändringar i en enskild del kan påverka

alla andra delar. Karaktärsdrag inom denna kategori är god förmåga att planera

och organisera, stark målorientering samt problemorientering.

Tekniska färdigheter innebär kunskap och förståelse för en specifik aktivitet,

särskilt de som innefattar metoder, processer eller tekniker. Vi är medvetna om

att kunskap inte är en personlig egenskap, men vi vill ändå ha med denna

kategori då vi anser att det utgör en viktig aspekt av personen i fråga.

Framgångsrika projektledare bör ha relevant erfarenhet och kunskap om

teknologin som krävs för att driva projektet (El-Saaba, 2001). Denna kategori

visade sig i El-Saabas undersökning ha minst betydelse för att vara en effektiv

projektledare.

5.4 Beteendeteorier inom projektledarskap

Sotiriou & Wittmer (2001) diskuterar i sin artikel ett par undersökningar som

har genomförts inom projektledarskap och kompletterar dessa med egen

forskning. Vad de kommer fram till liknar det Blake & Mouton framhåller i sin

teori om ledares beteende, som vi har presenterat i Kapitel 4.4. Sotiriou &

Wittmer (2001) har i likhet med Blake & Mouton kommit fram till att
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projektledare måste vara skickliga på att hantera både uppgiften som ska lösas

och människorna som är involverade i projektet. Att lösa uppgiften innebär att

projektledaren måste kunna bemästra de tekniska aspekterna, planeringen och

styrningen av projektet. Människodelen i ett projekt som ska hanteras innebär

förmågan att motivera de involverade och se till att alla arbetar som ett team för

att uppnå mål.

Sotiriou & Wittmer (2001) refererar till Thamhain & Gemmill gällande en

genomförd undersökning om användandet av auktoritet. De tar upp att

användandet av auktoritet som en metod för att påverka övriga

projektmedlemmar, vilket har en negativ effekt. De menar att det resulterar i en

lägre nivå av prestation och mindre delaktighet av övriga projektmedlemmar.

Vidare tar Sotiriou & Wittmer (2001) upp vikten av en projektledares

professionella integritet. I begreppet professionell integritet ingår uppriktighet,

uppföljning, ansvarstagande och känslan av att kunna lita på sin ledare. De

hävdar att professionell integritet är av betydelse för att kunna influera sina

projektmedlemmar till att göra ett bra jobb.

Thamhain & Gemill återkommer i Sotiriou & Wittmers (2001) artikel när det

gäller utmaningar. De har kommit fram till att utmanande projekt i särklass är

den viktigaste faktorn för att påverka projektmedarbetarnas motivation. Därmed

blir även projektledarens roll mycket viktig. Han måste ha förmågan att ge sina

medarbetare utmanande arbetsuppgifter. Sotiriou & Wittmer gör kopplingar till

både Maslow (1943) och Herzberg (1993) som vi presenterat i Kapitel 4 och

menar att det inte är så konstigt att utmaningar är en stark drivkraft då de tillhör

behovet av självförverkligande i Maslows behovshierarki samt är en

motivationsfaktor i Herzbergs teori. Följaktligen innebär ett utmanande jobb att
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behovet av självförverkligande kan uppnås samt att det är en faktor som

motiverar projektmedarbetare enligt Herzbergs tvåfaktorteori.

5.5 Projektledarens drivkraft och motivation

Specifika teorier om motivation och drivkraft hos just projektledare har varit

svårt att finna. Vi har endast funnit en bok som i ett kapitel berör detta, vilken är

Project Management Handbook av Cleland & King (1988). De menar att

ledarskap och motivation är viktiga verktyg för den framgångsrike

projektledaren. Motivation är viktigt ur två perspektiv. För det första måste

individen vara motiverad till att vara projektledare och för det andra måste

projektledaren ha förmåga att motivera andra. (Cleland & King 1988) De

motivationsteorier de sedan diskuterar är mer generella, d. v. s. McClelland,

Maslow och Herzberg, och menar att dessa även är giltiga för projektledare.

El-Saaba (2001) berör olika karriärvägar som kan följas och vilken sorts

motivation som ligger bakom. I detta sammanhang uttalar han sig även om

motivationsfaktorer hos projektledare. Därför anser vi det relevant att redogöra

för El-Saabas artikel rörande detta ämne.

Enligt El-Saaba (2001) är karriär en följd av arbetsaktiviteter och positioner som

individer erfar över tiden, liksom därtill associerade attityder, kunskap och

färdigheter som utvecklas genom livet. Brousseau et al i El-Saaba (2001), menar

att det finns fyra olika typer av karriärmönster. Dessa är spiralkarriären,

expertkarriären, den linjära karriären och den kortvariga karriären.

Spiralkarriären är en karriär där personen periodvis rör sig mellan olika

yrkesmässiga områden. Den ideala förflyttningen är från ett område t. ex.
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konstruktion till ett närliggande område t. ex. produktutveckling, då värdefulla

kunskaper inom det ena området kan berika det andra. Spiralkarriären kan ha en

mängd olika motiv, men vanligast är personlig utveckling och kreativitet.

Expertkarriären innebär ett livslångt engagemang inom ett speciellt område. När

karriärvalet väl har gjorts fokuserar personen på att utvecklas och förfina sina

kunskaper inom det området. Människor med expertkarriärer vet klart och

tydligt att det de vill ha ut av sin karriär är expertis, säkerhet och stabilitet.

Den linjära karriären består av en serie steg uppåt i hierarkin med ökat ansvar

och auktoritet som resultat. De människor som gör denna typ av karriär är ofta

motiverade av möjligheten att få saker och ting att hända i strävan efter

prestation och makt.

Den kortvariga karriären är den minst traditionella. Denna karriär kännetecknas

av att personen hoppar mellan olika, totalt orelaterade arbeten. Individer som

medvetet gör kortvariga karriärer tänker ofta inte på sig själva som en person

som gör karriär. De söker variation i arbetet och stort oberoende.

El-Saaba (2001) framhäver, att duktiga projektledare gör stora hopp mellan

olika yrkesmässiga områden och har tydliga karriärmotiv. Bland motiven finns

huvudsakligen kreativitet, personlig utveckling, teamarbete och strävan efter att

själv få styra.
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6 Porträtt av fyra framgångsrika

projektledare

I detta kapitel presenteras i porträttform de fyra projektledare som vi har

intervjuat. Vi har namngett projektledarna som Carl, Lars, Roland och Per-

Erik. I början av varje porträtt beskriver vi kortfattat vårt första intryck av

personen. Därefter är det personernas egna ord som återges. Vi har valt att

använda relativt många citat för att läsaren själv ska kunna bilda sig en

uppfattning om personerna i fråga. Strukturen på våra porträtt är inte helt

likformig utan teman och områden kan tas upp i något olika ordning och

omfattning vilket har sin grund i att intervjuerna har bestått av samtal där

projektledarna till stor del har talat fritt.

6.1 Carl - den karismatiske coachen

Carl kommer och hämtar oss i receptionen i god tid innan vår avtalade tid. Han

är välklädd i grå kostym, blå skjorta och slips. I sin formella klädsel inger han

respekt, men är väldigt ödmjuk, spontan och trevlig. Han ger ett lugnt första

intryck. Det märks snabbt att han är en öppen person. Han pratar mycket och

bjuder på sig själv. Vi sätter oss inne på hans stora, ljusa kontor. Carl är helt

koncentrerad på sina gäster. Det är tydligt att han tycker om människor, och

börjar genast berätta om sitt senaste projekt, utan att vi ens hinner fråga. Han

verkar gilla det han har åstadkommit, är lite ”kär” i produkten. Stämningen är

väldigt avslappnad.
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Carl har en bakgrund som bergsingenjör. Han studerade vid KTH i Stockholm

och tog examen 1971. Det första arbetet efter examen var som projektledare

inom stålindustrin. Trots avsaknad av erfarenhet genomförde han projektet med

framgång. Därefter jobbade han inom produktion i flera år och blev bl. a.

produktionschef. Även genom detta arbete kom han ofta i kontakt med projekt.

Vidare har han erfarenhet som tillverkningschef och vice VD inom stora

tillverkningsföretag. Carl berättar att han aldrig sökt ett jobb, förutom sitt allra

första. Det har bara rullat på.

Så fick han ett erbjudande från företaget han är på idag. Då hade han precis

avslutat sin tredje fusion på ett annat stort företag och kände att han ville pröva

något nytt. Det senaste jobbet hade även inneburit många resdagar, 150-200 per

år, och han hade under dessa perioder av förklarliga skäl inte sett sin fru och sina

två döttrar så mycket. Han tycker dock att det gått bra att kombinera familj och

arbete, trots påfrestningarna.

”Vi har flyttat mycket och det har varit slitsamt för familjen. Barnen har bytt skola

många gånger. Men i bokslutet efter det stora hela tror jag att det har fungerat rätt

bra. Den erfarenhet som familjen har fått genom allt flackande tror jag har skapat

grunden för en trygghet senare i livet. Man är van vid att det händer saker hela

tiden…Jag tror inte att det är ett problem för familjen att stå ut så länge jag är

harmonisk. Om jag däremot hade kommit hem och kastat väskan och levt tjo och

stim, då hade det klart varit problem. Men jag tror att jag ställer upp för min

familj.”

I dagsläget arbetar Carl ungefär tolv timmar per dag men han försöker undvika

jobb på helgerna. Trots långa dagar trivs han med arbetsbelastningen. Han

menar att det är en vanesak att ha lite fritid och därför värderar han istället den

lilla han har. Han säger också att han inte har några problem att koppla av om

han får ett par dagar ledigt.
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”När jag lägger mig hemma somnar jag som en stock. Jag tar inte med mig jobbet

hem. Jag har distans till det.”

Fritiden tillbringar han gärna ute i skogen eller på sjön. Familjen har en ö

utanför Västkusten där han fixar mycket, bygger och snickrar. Idrott är ett annat

stort intresse och som ung var Carl kanotist.

Carl beskriver sig själv som en mycket energisk person med en stor portion

humor. Han kan skratta åt sig själv och har distans till det mesta.

”Jag ser sällan en katastrof i saker och ting. Jag spar de orden till svälten i Afrika

eller liknande saker.”

Han menar också att han är generalist, men framför allt en människoingenjör

som kan manipulera människor till att bli duktiga.

Att Carl arbetar med projekt anser han vara en kombination av slump och

läggning. Han menar att projektarbetets fördel är att genomgå en komplett cykel

under en bestämd period och att det är tillfredställande att vara med om en

komplett loop. Att se resultat är oerhört viktigt. Projekt ger en möjlighet att

prestera och förändra något. Om ett av sina avslutade projekt säger han:

”Jag ville se resultat och drev arbetet mot det. Då jobbade jag snarare 106 timmar

i veckan än 60. Jag hade inga problem med att jobba så mycket då. Det var rent

intresse som drev mig. Det var då min fru köpte en mikrovågsugn för jag kom inte

hem innan midnatt och då var middagen kall.”

Han menar att arbetssituationen idag fortfarande är turbulent, men oerhört rolig.
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”Jag har levt i en ganska omvälvande tillvaro. Jag har en förmåga att söka mig till

dessa. Ibland tror jag att det är jag som skapar galenskaperna. Jag söker mig till

områden som är lätt kaotiska. Det skapar möjlighet att förändra. Jag älskar

förändringar! Att ha en turbulent arbetssituation är mer ett normaltillstånd för

mig.”

Carl tycker att en av de mest positiva sakerna med att jobba i projekt är att

kunna titta tillbaka och se att det man en gång i tiden slet med har gett frukt,

eller att komma in i ett företag och lyckas åstadkomma en total vändning. Att få

åstadkomma ett resultat samtidigt som det är enormt roligt är mycket

stimulerande, säger Carl.

”Jag tänker på ett projekt som jag jobbade i inom ett annat företag där vi tog

ordern på tunnelbanevagnar i Stockholm till ett jäkligt tufft pris och stenhård

leveranstid och mycket annat där vi egentligen hade oddsen emot oss. Men vi tog

ordern. Att sedan kunna åka i de tunnelbanevagnarna i Stockholm och känna…det

här har vi byggt, vi klarade det…det är en fantastisk känsla. Att gå från ett läge

där dygnet inte räcker till och där man jobbar och jobbar och det är skithögar

överallt och komma till ett annat läge där det är katastrofmöte varje morgon och

sedan komma till ett tredje läge där spiralen börjar gå åt rätt håll. Och plötsligt har

man tid att gå på Rotarylunch och nödtelefonen ringer inte hela tiden. Problemet

då är att jag blir lite rastlös…”

Arbetets baksida är att det emellanåt är långa dagar och tuffa perioder då både

adrenalinhalten och stressfaktorn går upp, menar Carl. En annan nackdel är

tomheten som uppstår efter att ett projekt är avslutat. Efter att ha kört på hårt

behövs en tids rehabilitering, men det lockar även att hitta en ny utmaning, säger

han.

En utmaning för Carl är något som är lagom oklart och lagom ostrukturerat. Det

får gärna vara ont om tid och ont om pengar. Denna inställning beror inte på att
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han är någon självplågare, utan för att han vill få möjlighet att använda den

erfarenhet han har till att skapa struktur och få till en vändning. Han säger att

han vill nå en punkt där man får alla bollar som går stolpe ut till att gå stolpe in,

med samma människor i laget. Men han försöker även skapa egna utmaningar.

”Jag har lätt ibland att spara jobb och lägga det på hög för att det ska blir en

tillräckligt stor utmaning, drar lite på saker och ting och tycker gärna att det ska

vara lite halvstressigt. Det får inte vara för enkelt. Det ska vara lite utmaning i allt

jag gör.”

Enligt Carl, handlar projektledarrollen mycket om att strukturera arbetet och

skapa förutsättningar för alla. Det handlar också om att veta exakt vad som ska

göras. Han menar att om målen är oklara så hjälper det inte att sätta fantomen

som projektledare. Det går inte vara flummig.

”Antingen bygga eller inte bygga. Man kan inte halvbygga.”

Att Carl har antagit ledarrollen inom projekt är en läggning, tror han. Men han

anser att han inte alls hade den läggningen när han var ung. Det var först i

lumpen, där han ofrivilligt hamnade i ledarrollen, som han upptäckte att han

hade den egenskapen och det intresset. Han insåg då värdet i att kunna coacha

och det är även så han ser sin ledarroll idag. Han nämner också att han tror att

hans ordning i syskonskaran kan ha betydelse för att han har blivit som han är.

Med två äldre och två yngre syskon har han alltid haft den medlande rollen i

mitten.

”Jag tror på en människosyn där ledarskapet går ut på att supporta andra och

skapa förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb. Jag ser till att halva min

almanacka alltid är tom för att jag ska ha tid för mina medarbetare. Jag är bara till

för dem och jag blir väldigt, väldigt glad när mina medarbetare lyckas.”
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Men han anser också att ledarskapet hela tiden är en balansgång mellan att

coacha och peka med hela handen. Kombinationen är viktig, för med en enbart

coachande ledare kan det uppstå förvirring. Det behövs någon som bestämmer

också. Men ju längre projektet skrider desto mer coachande kan ledarrollen bli,

enligt Carl.

En annan viktig uppgift för projektledaren, enligt Carl, är att inte acceptera en

företagsledning som inte ger de rätta förutsättningarna. Det kan vara skillnaden

mellan att lyckas och misslyckas med ett projekt. Ibland måste skrivbord vältas

och uppmärksamhet krävas för att få företaget att skapa rätt förutsättningar,

menar han. Något han har lärt sig under sina trettio yrkesverksamma år är att

aldrig ge sig in i ett projekt där han inte får de rätta förutsättningarna. Det är ett

skräckscenario att bli inkastad i ett sådant projekt. Tror Carl väldigt starkt på

något så driver han däremot den frågan väldigt hårt. Han säger att han ibland går

på kanten till att få sparken för att han då och då har en annan uppfattning än

koncernchefen om saker och ting.

De enda situationer då Carl känner sig stressad är när han inte får den

handlingsfrihet han behöver. Men han vill påstå att det endast har varit så vid få

tillfällen. Dock berättar han om ett tillfälle då hans stressreaktion blev tydlig.

”…jag kom från ett möte där jag inte fått de förutsättningar som jag krävde. Jag

gick hela vägen hit och när jag kom hit tog jag väskan och slängde den rakt i

väggen där, vilket gjorde att sekreteraren höll på att smälla av och undrade vad jag

höll på med. Men det kändes skönt då. Sedan blev jag lugn igen.”

Carl ser sina medarbetare som människor och kollegor. Han säger att orsaken till

att han har medarbetare är att de behövs och syftet till att de finns där är att de

ska utföra ett jobb. Både arbetsmässigt och villkorsmässigt vill han skapa de
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bästa förutsättningarna för dem. Han anser att positiva och engagerade

människor som jobbar mot ett gemensamt mål ger den bästa produktiviteten.

Han återkommer flera gånger till vikten av goda förutsättningar och menar att

”gör de inte ett bra jobb beror det på att de inte har fått förutsättningarna”.

Han hoppas att medarbetarna ser honom som en tillgång som är lätt att få tag på.

Han menar att om medarbetarna anser att det är vikigt att träffa honom så ska

han se till att vara tillgänglig. Han tror att han får sina medarbetare att prestera

bra genom att få dem att känna glädje och arbetstillfredsställelse. De måste

tycka om arbetsuppgifterna och den miljö de arbetar i. Han menar också att det

är viktigt att projektledaren tror på värdet av ett starkt team. Carl känner sig

oerhört nöjd då projektgruppen levererar produkten som ett samlat team. De

olika personerna har alla mänskliga egenskaper som de inte kan ändra på och

därför är det av stor vikt att alla är ärliga med vilka de är. Carl menar att

olikheterna är styrkan. Han beskriver teamprocessen som

”först är alla hövliga mot varandra, sedan är alla otrevliga mot varandra, sedan är

man ett team.”

Ett av de största problemen i projektsammanhang är att gruppen inte har blivit

ett team, enligt Carl. Därför är det oerhört viktigt att jobba med det så att alla

drar åt samma håll och känner lojalitet.

Kraven han ställer på sina medarbetare är att de ska vara ärliga, att de ska vilja

göra saker och att de talar om när de behöver hjälp. Han tycker att det är viktigt

att de känner att han har tillsatt dem för att han tror på dem. Det innebär också,

enligt Carl, att han inte avskedar dem om de skulle misslyckas. Misslyckandet är

en del av lärandet. Hans uppgift är att stödja medarbetarna och göra dem
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viktigare. Det är även nödvändigt att ha en ärlig relation till medarbetarna. Det

är en av de egenskaper som Carl värderar högst och är av åsikten att alla

dispyter skall redas upp mellan fyra ögon. Generellt har Carl en mycket positiv

inställning till medarbetarna och missöden beror oftast på

kommunikationsmissar. Han anser också att det är oerhört viktigt att ge

feedback. Tystnad skapar osäkerhet och oro, vilket bör undvikas.

Carl ställer som krav på sig själv att alltid lyckas utifrån sin egen bedömning.

Det har hänt att han utifrån sina egna premisser har misslyckats, trots att han fått

våldsamma ovationer utifrån. Orsaken var att han tyckte att han inte gjort det så

bra som han hade kunnat. Det kunde t. ex. handla om hur han tacklat vissa

personer i olika situationer eller att han tidigare borde ha sett och kanske kunnat

förhindra att en person gick in i väggen. Han säger att det är en stor frustration

att se människor må dåligt.

Trots sina höga krav på sig själv är han inte en person som aldrig är nöjd. Ingen

kan göra det perfekta, men man får aldrig slarva, säger han. Fast han erkänner

att han egentligen är ganska lat till sin natur. Med det menar han att han inte är

med på alla möten och bestämmer inte allting. Han menar att delegering är ett

sätt för honom att utveckla medarbetarna. Carl är inte rädd för att medarbetarna

ska växa och utmana honom. Gör de det har han lyckats ordentligt. Han menar

att bli känd som en person vars medarbetare får nya stora jobb innebär att det är

lätt att få nya medarbetare till sig.

Carl har många gånger frågat sig varför han inte slutar med projektarbete. Hans

svar är att
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”…projekt står för förändring och utveckling. Jag är pantad till att hålla på med

det. Det är beroendeframkallande. Jag har försökt ett par gånger att hålla fingrarna

borta, men det är svårt. Man dras till det. Jag har dock sagt att jag inte ska ge mig

in på stora projekt nu när jag ska gå i pension om fem år, men det är det inte

någon som tror på. Inte någon i min omgivning och inte jag själv heller. ”

Karriär för Carl är att göra sitt jobb bra, och det anser han att han har gjort.

”Inre balans och tillfredsställelse är karriär. Allt det andra är bara utanpåverk.

Glöm det. Sedan kan det mätas på en massa olika sätt. Men har man inte inre

tillfredsställelse och inre balans och en övertygelse om att det jobb man har är det

viktigaste man har, då hamnar man i den utbrända högen efter ett tag. Fort som

satan för många. Nyutexaminerade studenter är uppumpade som adrenalinstinna

hanar och honor som tror att världen består av en spikrak karriär. Det är inte så

och fallet blir så hårt. Verkligheten består inte av det.”

6.2 Lars - den resultatinriktade lastbilsfanatikern

Vi träffar Lars på hans kontor. Det ligger travar med papper och saker överallt,

men det verkar vara ett organiserat kaos. Lars är vänlig, men reserverad. Han

leder snabbt in samtalet på projekt. Han verkar hellre vilja prata om sitt arbete

än sitt privatliv.

Lars har en bakgrund som civilingenjör inom maskinteknik. Han började jobba

som VVS-konsult, men hamnade så småningom på företaget han är idag.

”Det är ingen tillfällighet att jag jobbar med lastbilar och är där jag är. I botten av

allting ligger ett sedan så länge jag kan minnas nästan religiöst intresse för

lastbilar. Jag är en fullständig lastbilsfanatiker. Det fanns bara två ställen i Sverige

jag kunde jobba på, Göteborg eller Södertälje. Jag skulle inte kunna arbeta med
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mjölkmaskiner eller tröskverk eller något sådant där. Det är väl det som driver

mig i det här. Det är ju därför som jag även är med i företagets

veteranfordonsklubb.”

I hela sitt liv har han drömt om att bli lastbilschaufför. Hans pappa hade det

yrket och tillhörde första generationens lastbilschaufförer. Lars berättar att han i

stort sett är uppvuxen i en droska. Han tycker idag att han jobbar med sitt

drömprojekt och att det känns oerhört skönt att ha hittat rätt. Han tror att han

skulle kunna driva fram vilka produkter som helst, men att han inte skulle lägga

ner sin själ på det på samma sätt som nu.

Lars tycker att arbetsveckor på 60-70 timmar är en rimlig arbetsbelastning och

han säger att han inte är i behov av mer fritid. Han har två hus som kräver en del

arbete, men säger att han hinner med både det och sitt passiva sportintresse. Han

tror att familjen har upplevt att han har jobbat mycket, men samtidigt har de

vetat vad som har drivit honom. Det har ibland varit svårt att kombinera familj

och arbete, men han tycker inte att det har varit ett problem. Lars tycker att han

idag hinner med sin familj; två vuxna söner och två katter.

Lars tycker att hans personlighetsdrag avspeglar sig mycket i hur han agerar när

han driver en verksamhet. Han är mycket resultatinriktad, vilket har vuxit fram i

och med hans roll som projektledare. Han säger också att han är envis och att det

hör ihop med att han är resultatinriktad och drivande som person.

”Vi måste framåt. Klockan går. Det kommer vi aldrig ifrån. Det är ju ett slagfält

man är ute på. Det är bara att omgruppera och anfalla igen.”

Han är krävande mot sig själv och därmed även mot andra. Därför anser han att

förmågan att kunna koppla av är oerhört värdefull. Varje kväll tar han en 45

minuters lång promenad för att rensa huvudet.
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Han har jobbat på företaget i 25 år, och tolv år av den tiden har han ägnat åt

projektledarskap. Fördelen med detta arbete är att verkligen få vara med och

påverka, säger han. Myntets baksida är att han känner sig väldigt utsatt och

exponerad. Han tror att många avstår från att ta på sig projektledarrollen då det

är så avgörande att prestera bra inom en viss tid. Att Lars jobbar i projekt är

mest en tillfällighet, likaså att han arbetar som projektledare. Om sitt arbete

säger han:

”Det är rätt roligt. Jag har kommit fram till att det blir ett påtagligt resultat av det

jag gör. Sitter jag som linjechef, som jag gjort tidigare, då är det att attestera

tidkort varje vecka som är det påtagliga beviset på att man presterar något. Men

varje ny lastbil som jag ser så vet jag att jag har tagit en massa beslut som gör att

den ser ut som den gör. Var jag än ser produkten så vet jag att jag har varit med

och skapat den. Det är det som driver oss som har den här projektböjelsen. Att vi

kan visa ett påtagligt resultat av det vi gör… Ja, över huvud taget att arbeta i

projekt handlar ju om att våga ta en risk. Det är klart att arbeta i linjen är en slags

skyddad värld. De förstår inte det faktum att linjen enbart existerar för att det finns

projekt. Hade inte projekten funnits så hade linjen inte haft något att göra. Och

man upplever nog många gånger att man sitter i någon trygg kontinuitet i linjen.

Medan när man slänger sig ut i ett projekt så är det utan skyddsnät. Man måste ju

våga tro att man grejar det.”

Lars tror att i och med den stora vagnskännedom han har så vågar han gå in i

rollen som projektledare. Det är ingen som kan ifrågasätta honom på den

punkten. Han vet att han kan produkten och att han vet vad han vill ha. Därmed

kan han också styra projektet dit han vill. Lars har alltid varit intresserad av hela

fordonet, inte att konstruera enskilda delar. Därmed har rollen som projektledare

för hela produkten passat honom och han ser sig som generalist.

Han säger att han levt tolv år i fullständigt kaos. Det är det projektledarskap

handlar om, bara problem hela tiden. Lars menar att det som fungerar sägs det
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aldrig något om, utan bara det som inte fungerar. Ett projekt består enbart av

problem som skall lösas. Det är ständigt många beslut som ska fattas och det

gäller att inte ha beslutskramp. Han ångrar inte något av sina projekt utan tycker

att de alla har varit lärorika. Efteråt har det alltid varit roligt. Men han menar att

det ibland är ett helvete mitt uppe i det. Det gäller att aldrig ge upp och det är det

som driver honom hela tiden. Tjusningen med projektet är att ha helvetet och

lösa det, säger han. Han tror att den projektledare som inte känner totalansvaret

och inte tar på sig ledarrollen misslyckas. Man måste vilja ha struktur och

planera.

Lars berättar att det har sagts att han spelade en avgörande roll för sitt senaste

projekts framgång. Sedan handlar det om att ha bra medarbetare. Lars anser att

det absolut viktigaste för att lyckas med ett projekt är att reda ut roller och

ansvar. Görs inte det så behöver inte tid eller kraft läggas på något annat heller.

En ledare måste göra klart för var och en vad alla förväntar sig av varandra.

Enligt Lars är det ett jätteproblem att få folk att göra vad de ska. Eller framför

allt att få folk att låta bli att göra sådant de inte är ombedda att göra.

”Det är svårt att få människor att förstå att de faktiskt är en slags

internentreprenader. Att det i botten finns en kalkyl på det som görs och att det

inte är meningen att vi ska spendera mer pengar än vad kalkylen säger. Det finns

alltid personer som tycker att det gör väl inget om vi spenderar lite mer än tänkt.

Vi kan ju göra detta ännu lite finare. Visserligen tar det lite längre tid och när det

ändå tar lite längre tid kan vi ju vänta på nästa projekt som vi också vet behöver

lite grejer gjorda här. Och så blir allt försenat, men så tycker dessa personer att de

har varit duktiga för att de väntar in och bara behöver göra ändringen en gång.”

Han säger också att om någon kommer för att prata med honom om ett problem

som egentligen berör någon annan skickar han dem vidare till rätt person. Han

tycker att det är viktigt med klara, strukturerade rapportvägar. Det är viktigt att
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inse att det inte går att vara allt för alla utan att det är viktigt att vara konsekvent

hela tiden. Han tror att hans medarbetare beskriver honom som en person som

ger klara och entydiga besked, men säger samtidigt att han inte har en aning om

vad folk tycker om honom. Han är tydlig i sina åsikter, men tror trots det att han

inte uppfattas om hård.

”Men jag är väl i och för sig inte känd för att ha en försynt framtoning om jag

säger som så. Jag talar väl om vad jag tycker och tänker. Jag är inte det minsta

rädd för att trampa andra människor på tårna. Jag är däremot inte alls

auktoritetsstyrd. Jag hyser respekt för andra människor utifrån vad de kan och vad

de gör, inte utifrån vad de är. Jag kan hysa större respekt för en duktig mekaniker

än för en hög chef.”

Han berättar vidare att en av hans käpphästar är att komma i tid.

”Är det sagt en viss tid så är jag där. Det handlar om att visa respekt gentemot

andra, visa att deras tid är lika viktig som min. Är det sagt ett visst klockslag så

gäller det. Annars måste man tala om att man är försenad. Att hålla tider är viktigt.

Jag blir inte stressad när folk är försenade, snarare förbannad.”

Lars ställer som krav på sig själv att alltid hålla vad han lovar. Till hjälp har han

sitt omtalade goda minne. Det innebär även vad andra har lovat honom, säger

han med ett skratt.

”Jag är oerhört störd av om folk inte håller vad de lovar. Är man uppsatt på en sak

som man ska göra då ska man göra det och inte bara låta det vara. Jag är noga med

att jag ger svar på saker jag har fått frågor om. Det tycker jag är absolut viktigast.”

Medarbetarna spelar naturligtvis en stor roll i projektsammanhanget. Han är

mycket för att delegera arbete. Som ledare ska han finnas där och stödja dem,

men inte utföra jobbet åt dem. Han säger att hans viktigaste uppgift är att få
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andra att känna sig motiverade. Lars menar att inget blir ju bättre än om de gör

saken tillsammans. För att skapa en bra teamkänsla är det viktigt att vara

överens om saker och ting.

”Vi låser in oss och reder ut saker tillsammans. Sen sitter vid där tills vi är

överens. Men jag sitter inte och bestämmer själv utan att vi är överens.”

För Lars är det viktigt att få uppskattning för det han gör. Det är en bra belöning.

Det gäller både privat och i jobbet. Det är viktigt att få beröm när något lyckas

och inte bara kritik när något går dåligt. Han upplever att han får uppskattning

och förklarar det med att det har gått ganska bra för honom. Däremot upplever

han att han har för lite status i förhållande till det arbete han utför. Han vill att

projektet ska få större uppmärksamhet för att visa dess betydelse för företaget.

Han vill också att de som deltagit i ett lyckat projekt ska hamna i rampljuset.

Det värsta tänkbara projektet att driva skulle vara ett där han inte får stöd och att

han hamnar i en situation där hans position gentemot linjeorganisationen blir

omöjlig.

”…att de försöker styra över mig eller försöker tala om för mig vad som ska göras

och inte göras. Och att i det läget inte ha en styrgrupp som kan hjälpa mig. Eller

att jag inte får de leveranser jag vill ha utan de tror sig veta bättre och ger mig

något annat.”

Lars kan känna sig oerhört frustrerad när han inte får fram ett beslut eller när

han inte får besked. Och lika frustrerad som han är då inga beslut kan fattas, lika

nöjd är han när de har kommit igenom ett stort beslut och får besked om att gå

vidare. Prestationsångest är dock inget han lider av längre. Det växer man ifrån,

säger han. Stress är inte heller något han känner av.
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Karriär betyder inget speciellt för honom och han har aldrig planerat att göra det.

Sådant som är kopplat till titlar är inget som är viktigt. Han har aldrig sökt några

jobb. Han har bara tackat ja till vissa erbjudanden och så har det blivit som det

blivit. En bra lön har däremot gjort det lättare för honom att prestera. Lars tycker

att det är viktigt att kunna koncentrera sig på sitt arbete och inte oroa sig för sin

ekonomi.

6.3 Roland - den lättsamme, listige räven

Redan i telefonen när vi avtalar en intervju får vi känslan av att denne man är

lättsam och pratglad. Han har inga problem med att ta emot oss med kort varsel

och skojar med oss om att vi studenter alltid börjar med saker för sent. Han tar

med nöje emot studenter och tjejer vill han gärna få in i denna

mansdominerande bransch. När vi träffas är det en vanligt klädd 40-åring som

sticker in huvudet genom dörren till receptionen och säger ”ni vill nog träffa

mig”. För att vi skulle få en känsla för vad Rolands projekt innebär tog han

först med oss på en kort rundvandring.

Roland har en bakgrund som gymnasieingenjör. Efter gymnasiet gjorde han

lumpen och sedan hamnade han av en ren slump på företaget där han fortfarande

jobbar kvar. Han har jobbat sig upp och det är något som märks lite i hans

personlighet. Vi får intrycket av att han är en person som kör sitt race och är den

han är utan att göra sig till för någon.

Roland har fru och tre barn och även om projekt är svåra att leda så tillägger han

med ett leende att det kan vara minst lika svårt att ha en tonårsdotter. Han tycker

att kombinationen jobb och familj är något man får se till fungerar och det är

viktigt att familjen inte glöms bort. Den måste hinnas med trots att jobbet kräver
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tolv timmar om dagen. Roland är av uppfattningen att det är lite upp till honom

själv hur mycket fritid han har. Dock är det jobbigt och tungt i vissa perioder.

Han styr sig själv och måste ofta prioritera om han ska gå hem eller om han ska

jobba.  Familjen bor på en gård och han gillar att fixa och dona lite därhemma.

Det gör att Roland kan koppla bort jobbet när han kommer hem. Förr tog han

ofta med sig jobbet hem, men inte nu längre.

”Jag har alltid ett projekt på gång hemma också. Man måste särskilja fritid och

jobb. Det är viktigt.”

Roland beskriver sig själv som drivande, skämtsam och ordningsam.

”Jag är fruktansvärt drivande i allt jag gör, även om frugan hemma säger att jag

inte alltid är så drivande…”

Att vara lättsam tror Roland är ett bra komplement till att vara drivande. Han är

av uppfattningen att det inte fungerar att bara ånga på. Då finns det ingen där vid

jobbiga situationer när stöds behövs. Istället är det viktigt att hela tiden rå om

och se till att få med sig alla. Att det i vissa perioder är en tuff arbetsbelastning

verkar inte bekymra Roland så mycket. Han har mer inställningen att det är han

själv som styr den. Han säger att om han tar på sig allt själv och tycker att egen

dräng är bäst, då kan han jobba hur mycket som helst. Som projektledare gäller

det att istället vara lite slö och skapa en förståelse hos projektmedarbetarna och

visa att det inte går att göra allt själv. Det går inte att detaljstyra allt utan

medarbetarna måste ges frihet att ta egna initiativ inom bestämda ramar. Han

tror att lathet är en viktig egenskap i hans arbete.

”Som projektledare måste man vara lat, annars skulle man jobba ihjäl sig. Som

projektledare kan man göra hela projektet själv. Då dör man efter ett tag. Tanken

är att man är drivande och ser till att få med alla i sin omgivning.”
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Jobbet är väldigt viktigt i Rolands liv. Familjen och fritidsintresset att pula lite

hemma på gården är tillsammans med jobbet det han värdesätter mest i livet.

Roland tycker att det är roligt att gå till jobbet. Han beskriver sin arbetssituation

som fri där han både bestämmer arbetstid och arbetsinnehåll själv. Detta är

något som han upplever som mycket positivt. Det är upp till honom själv att

projektet kommer framåt och detta gör hans arbete stimulerande.

En projektledare tycker om utmaningar, säger han. Det är därför större och

större projekt lockar, tror Roland. Utmaningar är en del av drivkraften i arbetet.

Att få ett stort, komplicerat och invecklat projekt med mycket folk inblandat är

för Roland ett utmanande projekt.

Att arbeta i projekt innebär att få se resultat och Roland säger att det finns hårda,

mätbara milstenar.

”Jag tycker att det är roligt att skapa något och därför tror jag att jag jobbar i

projekt. Skapar saker med händerna gör jag ju även hemma. Det är något som

kommer ut i andra änden.”

Enligt Roland finns det två spår att gå. Antingen chefspåret, som innebär en

naturlig chefsposition, eller projektspåret som projektledare, vilket ger en roll

som ledare. Båda innebär någon form av tjusning. En chef sätter lönen på folk

och får dem att prestera. Som ledare gäller det att hela tiden jobba med sin

ledarstil och se till att verkligen bli en ledare. Det fungerar inte att komma in och

börja gapa och skrika. En bra ledare är en person som folk söker sig till

naturligt.

För att lyckas som ledare tror Roland att det är viktigt att kunna lyssna på folk.

Det fungerar heller inte att bete sig likadant gentemot alla medarbetare i ett
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team. Olika avdelningar har olika sorters folk och de måste alla tas på lite olika

sätt.

”Jag är bra på att lyssna. Jag är bra på att prata också som ni märker, men jag är

också bra på att lyssna. Sedan är det bra att inte ha en förutfattad mening om

allting.”

Roland tror att det mest är en slump att han har hamnat på den position där han

befinner sig idag. Fast han säger att när han är en så pass drivande person så blir

det ju automatiskt att det går åt ledarhållet. Det är en roll som på ett naturligt sätt

växer fram. Ett par gånger har Roland fått erbjudande om att bli linjechef, men

har tackat nej.

”Jag tycker om att vara projektledare. Jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt.

Man har ett mål att jobba mot och man har en tidsbegränsning. Nu ska jag plocka

fram den här produkten och sedan vet jag inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad

jag har för jobb om tre år. Det är stimulerande. Är du linjechef så inser du efter tio

år att jaha, var det bara det här. Som projektledare måste du ta medvetna val

ungefär vart tredje år lite beroende på hur långt projektet är.”

En projektledare slipper personalansvar, vilket Roland tycker kan vara skönt.

Han menar att personalansvar är kul så länge det fungerar, men när det blir

problem så blir chefen/ledaren en ställföreträdande kurator. Som projektledare

upplever Roland att han kan ha en mer kompisrelation med sina medarbetare.

Vill de komma och prata så kan de göra det och det är roligt, tycker han. En

projektledare måste jobba mycket med relationer. Det fungerar inte att gå runt

och vara osams med alla, utan det måste finnas en så pass bra relation att ens

idéer går att genomföra. Roland tycker om att umgås med mycket folk, vilket

han får göra i sitt jobb. Han vårdar och utvecklar relationer hela tiden och får

folk att jobba.
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Kunskap om produkten, ett stort kontaktnät och rätt ålder tror Roland var de

främsta orsakerna till att just han fick driva sitt pågående projekt. Det absolut

avgörande tror han är att han är drivande.

”Jag kan vara fruktansvärt drivande alltså. Det innebär att man får det gjort som

man vill få gjort… och sen var det nog ingen annan som var så dum som gick på

det.”

Genom att kunna argumentera för sina idéer och få sina medarbetare att förstå

att just den här saken är väldigt viktig skapar Roland motivation hos sina

medarbetare. Att få dem att prioritera det här projektet framför något annat är

avgörande för att kunna uppnå de viktiga delmålen och milstenarna som finns

uppsatta. Om de inte uppnås finns det en stor risk att det blir mycket i slutet.

Roland ser sig själv som en kugge i hjulet och menar att det alltid är hela

projektet som ser till att saker och ting fungerar.

”Förhoppningsvis uppfattar mina medarbetare att det inte är jag som gjort att

produkten är på plats utan att det är de som sett till att vi lyckats.”

Roland ser sig själv som en del av projektet då det är det viktigaste han gör inom

arbetet nu. Han upplever att det kan vara väldigt ensamt att vara projektledare. I

slutändan är Roland ensam om att fatta beslut och i ett visst läge måste han säga

att nu gör vi så här.

Roland är en person som ställer höga krav på sig själv och på sina medarbetare. I

projekt är det konstant tidsbrist, vilket leder till att det aldrig är något som hinner

göras riktigt färdigt. Saker genomförs till en lagom nivå och sen lämnas dem.

Kombinationen av detta gör att Roland kan känna sig stressad. Han skulle vilja

göra det lite bättre.
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”Om man ska vara en bra projektledare så måste man ha en hög stresströskel. Men

i normalläget är jag nog inte särskilt stressad. Jag är nog en stressad person eller

rättare sagt någon som hela tiden håller på med något, men uppfattar mig själv

inte som stressad. Jag är lite obstinat i mitt tillstånd.”

Roland ser sig själv ha en lärande roll. Han ska hjälpa fram sina medarbetare så

att delprojektledarna nästa gång kan ta ett projektledarjobb. Ibland kan han

känna att han inte räcker till, att han inte håller fram dem tillräckligt eller hjälper

dem framåt. Han tycker det är roligt att försöka hjälpa fram andra och kan känna

att han skulle vilja göra det bättre.

Ett vanligt förekommande problem som Roland upplever är att hålla ihop teamet

av människor. Det är ofta som projektmedlemmar byts ut, vilket kan sarga

gruppen en del. Och en projektledare får inte välja personer, bara kompetens.

Sina medarbetare i projektgruppen ser Roland som just det; medarbetare och

inte motarbetare. Att som ledare alltid vara väl förberedd är något som Roland

ser som oerhört viktigt.

”Jag kommer ofta fruktansvärt förberedd fast det ser ut som om jag inte har

förberett mig över huvud taget. Men, det har jag. För det mesta har jag tänkt på

det mesta.”

Det är bra för att skapa en riktig teamkänsla. Han försöker tänka ut olika

scenarion som kan uppstå och hur han i sådant fall ska hantera dem. För att klara

av den roll han har tror han att det är ett måste att vara listig som en räv, fast

samtidigt glad. Hans mål vid varje sammankomst är att alla ska känna att de har

varit med och bestämt och att han därframme inte har bestämt något alls. Då är

det bäst. Då förstår alla vad de ska göra, men egentligen är det han som har

bestämt det.
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Återigen poängterar han vikten av att vara ett stöd, men understryker även att

det inte får gå till överdrift med det nya mjuka ledarskapet. En ledare måste

kunna manipulera medarbetarna att nå dit som ledaren vill att de ska.

”Jag står längst fram och pekar med hela handen; däråt ska vi. Så är jag lite.”

Rolands filosofi är att vara en stödjande ledare som ser till att projektet går åt det

hållet som det är tänkt att det ska gå. Roland säger att han kan nypa till

ordentligt om det behövs för att driva projektet framåt, men han gör det med

glimten i ögat. Han tror att det är viktigt att kunna det som projektledare. Det är

trots allt viktigt att ro hem ett projekt och att göra det i tid. När leveransen kan

göras som den var tänkt och i rätt tid känner sig Roland riktigt nöjd. När tänkta

mål inte uppnås leder det till frustration.

Det är resultatet som driver Roland till att leda projekt, men han nämner även

självutveckling som en viktig faktor. Han framhäver att hela tiden fokusera på

resultatet och vara väldigt medveten om det är ett måste för en projektledare.

Om ett avslutat projekt säger han:

”Det är jätteskönt. Det är som när man springer och sedan sätter sig i bastun. Det

är jobbigt när man är mitt i det, men det är riktigt skönt efteråt.”

När ett projekt är klart kan han uppleva en viss tomhet. Då har han ju inget jobb.

Men, med glimten i ögat så tillägger han att det är ju det som ger en möjlighet

också. Hans uppfattning är att det vore lämpligt att vila ett halvår efter ett

avslutat projekt och tillägger att han brukar få ledigt en halv vecka…
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Roland menar att i jobbet som projektledare får andras uppfattning om en inte

vara överdrivet viktig. Det är omöjligt att få alla 300 personer att tycka att rätt

saker görs. Det finns alltid någon som tycker att ledaren gör fel.

”Jag har blivit så gammal att jag skiter i vad andra tycker. Det är ganska skönt.”

Samtidigt tycker han att det är roligt att få höra att något har gjorts bra. Tyvärr är

det ofta så att hör man inget så betyder det att allt är bra. Detta är något som

Roland försöker att ändra på, men det kan vara svårt eftersom vi svenskar inte är

så vana vid att få beröm. Det kan ibland misstolkas och ge misstankar om att det

finns en baktanke med berömmet. Roland har istället infört att när någon har

gjort något bra så applåderar alla.

”Det behöver inte vara så avancerat och att man försöker säga en massa saker som

sedan bara blir fel. Har någon gjort något bra så applåder vi helt enkelt.”

Annars kan ett avslutat projekt vara tillräcklig belöning.

”Kör man projektet i hamn så har man gett sig själv och sina medarbetare en

fjäder i hatten. Det är nog.”

Enligt Roland misslyckas den projektledare som tänker mer på sig själv än på

projektet och menar att karriärtankar kan vara förödande.

”Man får aldrig tänka på att göra karriär, då går det åt helvete alltså. Jag har märkt

flera som har försökt att satsa på att bli chef. Tänker man så blir man inte chef

länge. Karriär är när man har hamnat på en plats där man trivs med goda

arbetskamrater. Det är inte bara pengar utan man måste liksom trivas på jobbet.

Det tycker jag är karriär. Sedan kan karriär vara att stå vid en maskin och drömma

om sommarstugan eller det kan vara något annat. Det är individuellt.”
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6.4 Per-Erik - den lojale perfektionisten

Lite sen kommer Per-Erik raskt gående in i receptionen, ursäktar förseningen

och presenterar sig för oss. Han ursäktar sig igen då han kommer på att han har

glömt sina saker kvar på mötet som han lämnat för att träffa oss. Han är

välklädd, men har en ledig stil. Vårt första intryck är att han är sansad och lite

reserverad och vi tror inte att vi ska få ut så mycket av vår intervju. Vi sätter oss

på hans stora kontor. Växeln på företaget har krånglat de senaste dagarna så

han är tvungen att ha på sin telefon. Han ursäktar sig för detta. Vi inleder vårt

samtal med lite småprat och han visar stort intresse för vad vi gör. När vi

förklarat vårt syfte börjar han prata om sig och säger:

”Jag ska öppna mig helt.”

Vår misstanke om en mindre givande intervju faller därmed.

Per-Erik är enligt sig själv lågutbildad. Han är väldigt stolt över att han tillhör

den generation som har gått praktisk realskola. Efter realskolan läste han till

gymnasieingenjör. Därefter är hans skolmeriter slut. Sitt yrkesverksamma liv

började med ett par konstruktörsjobb, sedan drogs han in i projektens värld. I

den världen har han blivit fast och som han själv uttrycker det:

”Jag har blivit en sådan här projektgubbe med åren.”

Att han hamnade på det företag som han har jobbat på de senaste elva åren beror

till viss del på att det är ett projektbolag med en fascinerande produkt och en

stimulerande internationell verksamhet, men till stor del var det tillfälligheter

som avgjorde.
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När vi börjar prata om hans familj ringer telefonen. Han svarar. Det verkar vara

en arbetskamrat som har problem. Han låter lugn och försöker lösa det. Det blir

en liten paus i vårt samtal. När han åter är tillbaka hos oss berättar han att har en

fru, en dotter och en ”leasingdotter”. Per-Erik upplever det som jobbigt att

kombinera jobbet och familjen.

”I alla år har jag levt med ett ständigt dåligt samvete för att jag jobbar för

mycket.”

Han säger att det krävs en mycket tålig familj när man jobbar så mycket som

han gör. Han tycker att han har alldeles för lite fritid och han är dålig på att ha

fritidsintressen vid sidan av jobbet. Till detta finns det två skäl. Dels är det att

han jobbar för mycket, närmare sjuttio timmar i veckan, och dels är det för att

han är dålig på att prioritera. Per-Erik har ofta svårt att släppa jobbet när han går

hem vilket gör att det även blir arbetstimmar i hemmet. Men han försöker att ta

sig tid att springa, cykla och åka inlines. Sen tillägger han med en liten suck att

han med sitt dåliga samvete försöker ta hand om sina närmaste när tid ges. Han

upplever arbetsbelastningen som något för hög, men har svårt att säga ifrån eller

delegera. Pressen från företaget är stor, menar han.

”När man springer i ekorrhjulet så försöker man hänga med, men faller man ur en

sekund och tittar på eländet så ser man ju att det är för mycket. Det är absolut

inget gott föredöme, det är det absolut inte.”

Han beskriver sig själv som en engagerad person med analytiskt sinne som

snarare ser helheten än detaljerna. Därför kallar han sig generalist. Respekt är

något som Per-Erik uppskattar. Att ha respekt för en annan människas åsikter

även om de starkt avviker från ens egna är något han eftersträvar. En social krets

av vänner är en annan sak som han uppskattar mycket. Han värdesätter sina

vänner och de värdesätter honom. Han säger också att han verkligen måste
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värdesätta att han är så pass frisk som han är, med tanke på hur mycket han

jobbar.

”Jag har ju haft sådan oförskämd tur att jag har varit frisk, därför tänker jag inte

alltid på det.”

Sin arbetssituation beskriver han som oplanerad och intensiv, hektisk och

turbulent. Projekten som han driver är tämligen besvärliga och det är lite

kämpigt att få ordning på affärerna. Arbetet är omväxlande, men aningen

kaotiskt. Att det är så pass intensivt ser Per-Erik som en nackdel med sitt jobb.

Det är för många arbetsstimmar och återigen nämner han att det inkräktar för

mycket på hans privatliv. Han säger att ju äldre han blir desto mer värderar han

andra saker än jobbet här i livet.

Han börjar prata om de gångna åren när han jobbade ännu mer än vad han gör

idag. Han frågar ofta sig själv om det har varit värt alla timmar. Det svar han har

kommit fram till är att det är ruskigt svårt att värdera den tid som har gått

förlorad.

”Om man ska bli lite allvarligt sinnad så kan man ju tycka att man har prioriterat

för mycket, att man har satsat så mycket tid, kraft och engagemang på jobbet i

jämförelse med ens egen privata situation. Men, det är klart att man får ett utbyte

av det också. Det är en frihet att ha ett hyfsat välbetalt jobb som är stimulerande

och utmanande i en miljö man trivs i. Det ger en viss harmoni det också.”

Han har många gånger sagt att det skulle vara skönt att ha ett 8 till 17 jobb. Det

ideala vore att vara meteorolog, för då går det inte att komma efter i jobbet. Om

inte prognosen för morgondagen är klar så går det inte att gottgöra dagen efter.

Då är det för sent. Efter ett skratt tillägger han dock att val av arbete nog har
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med personligheten att göra också. Han berättar om när han och en kollega var

på Arlanda och stod och väntade på att gå ombord på planet.

”Vi såg några piloter komma, vilka säkert tjänar tre gånger så mycket som vi. Jag

sa att nu tar de sina väskor, går han hem och är klara för idag. De behöver inte

sörja för det de har gjort idag. Tänk vad skönt! Då säger min kollega till mig:

Hade det varit du så hade du gått in för att se om det fanns ett plan till att köra

idag. Så det handlar mycket om personligheten.”

För Per-Erik är det bredden i projekt som fascinerar. Det är svårt att leda projekt

och det motiveras och drivs han av. Att genomföra något svårt, men inte så svårt

att det är meningslöst, är en utmaning. Om det vore enkelt skulle det nog bli

ganska tråkigt, tror han.

”Det är inte roligt att gå igenom kriser, men det är roligt att ha dem bakom sig.

Likadant är det många projekt som är eländiga, men roliga efteråt. Trots att det är

jobbigt är man ju fascinerad av det hela och man har hatkärlek till det här på något

sätt.”

Han säger att det finns två val i livet. Det ena är att bli specialist och bli bäst i

världen på att exempelvis hyvla brädor. Han skulle dock aldrig ha tålamodet till

det. Det andra är att få insikt i lite av varje, men inte bli specialist på något. Han

tror att det kan ha lite med nyfikenhet att göra. I sitt jobb idag får han både lite

av den kommersiella, den tekniska samt den juridiska delen. Om han ska dra det

till sin spets så ser han inget alternativ till att vara projektledare. Det är

fängslande att vara med där krutröken ligger som tätast. Det är målinriktat och

det går faktiskt att ta på ett resultat.

”Det finns inget bättre sätt, inget bättre gebit att ge sig in på. Man kan ju vara

företagsledare, men det är man ju på sätt och vis för projektet… Det ska ju
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resultera i någonting till skillnad från en linjechefs arbete…Som projektledare har

du ett brett arbetsområde, men ett exakt mål! Du vet precis vad slutmålet är och

vad som skall ske. Du får sedan vara med och skörda den segern. Till skillnad från

en linjechef som går där dag ut och dag in. Med projekt förväntas man att bli

färdig. Så är det inte med ett linjejobb.”

Det är hans långa erfarenhet och breda kompetens som gör att han är på den

position han är idag. Dessutom gäller det att vara på rätt plats vid rätt tillfälle,

säger han. Timing är inget som skall underskattas, enligt Per-Erik.

Att få ett bra gäng är det viktigaste för att lyckas med ett projekt. Per-Erik säger

att projekt kan låta som en enmansshow, men han understryker att så är det inte

på något sätt. Projektledarens roll är mer att få ett gäng att fungera. Det är

väldigt viktigt. Projektledaren är bara en kugge i hjulet. Per-Erik säger att

framgångskonceptet är att ha förmåga att leda ett gäng och att ha förmåga att se

helheten snarare än detaljerna. Det är av stor vikt att ha en bra relation till sina

medarbetare. De ska inte vara rädda för att kontakta mig om de har något på

hjärtat.

”Jag tror att jag är en kolossalt informell person… Jag tror att den svenska

kulturen när det gäller ledarskap är i den informella ändan i den informella högen.

Jag är på inga sätt en auktoritär ledare. Snarare en lagkapten än en domptör. Jag

tror att folk får förtroende för mig. Dörren är ju öppen jämt.”

Per-Erik tycker att det kan vara svårt att skapa en teamkänsla. Det vardagliga är

att synas och umgås. Vidare är regeln att vara prestigelös, att allt delas i vått och

torrt samt att det måste råda en anda om att alltid hjälpa varandra. Han fortsätter

med att en ledare ska bry sig om vad folk gör.
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”Träffar man en person ute i produktionen ska du som ledare kunna ställa en

vettig fråga. Det har tre värden; du får reda på hur det verkligen är, personen i

fråga får en känsla av att det är viktigt det han håller på med och dessutom får

personen klart för sig att du som ledare är någorlunda insatt…Jag förväntar mig

även att min chef hör av sig. Då vet man ju att någon bryr sig. Sådant märks även

om det kan vara små signaler som sänds ut.”

Per-Erik har stor respekt för sina medarbetare och han vet att det finns mycket

duktigt folk runt honom. Han tror även att de har respekt för honom för att han

har varit med längre än de har. Han är någon som de kan falla tillbaka på. Han

ser sig som en som håller ihop gänget, ett bollplank och ett professionellt stöd.

Även om han förordar självständighet så förväntar Per-Erik sig att hans

medarbetare ska be om stöd. Han erkänner att han kan vara dålig på att ge

positiv feedback medan han är mycket snabbare med att påpeka när något är

dåligt. Han uttrycker det som att det är himla enkelt att ge beröm, men gräsligt

svårt ändå. Han tror att andras uppfattning om en är viktigare än vad någon

egentligen vill erkänna. Han tycker inte att företagsledningen ger honom den

uppskattning som han borde få som projektledare. Men han tillägger att det finns

en viss positiv feedback som inte är försumbar.

Per-Erik brukar fråga sina medarbetare om det finns något som de drar sig för att

diskutera, men det finns det inte. Han tror inte att de drar sig för att säga något

och det inkluderar att opponera sig, vilket är fullt tillåtet. I Sverige opponerar sig

anställda mot chefen och det är inget som Per-Erik har något emot eller har

problem med.

”Även om jag har bestämt mig för vad jag tycker så försöker jag rätt så mycket att

få folk att komma fram till samma resultat utan att jag behöver säga det. Då är

idén såld eftersom då är det ingen som har tvingat dem att tycka så.”
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Per-Eriks uppfattning är att misslyckanden i stor utsträckning tillskrivs

projektledaren, medan framgång tillskrivs projektteamet.

”Man kan aldrig säga att den bästa projektledaren sitter på det bästa projektet. Det

projektet har kanske fått de bästa förutsättningarna så att projektledaren inte

behöver lägga manken till överhuvudtaget. Istället kan det vara så att det sämsta

projektet skulle ha gått ännu sämre om det hade varit en annan projektledare.”

Per-Erik ställer höga krav på sig själv att han ska klara av att genomföra

projektet enligt plan och nå de resultat som finns uppsatta. Om detta visar sig

omöjligt vill han i alla fall kunna visa att han har gjort det som var möjligt för att

det inte skulle bli värre än det blev. Han är näst intill en perfektionist.

”Min princip är att aldrig ha någon sten ovänd. När jag går varje månad och ser

min högste boss i vitögat kan jag uppleva lite prestationsångest. Dit går man inte

frivilligt om man inte är ordentligt förberedd. Jag har sett tillräckligt många som

har åkt dit för att de har varit oförberedda och inte har gjort allt som behövs.”

”Jag är pedant, eller snarare ambitiös med att gå till botten med det hela. Jag

uppfattas nog som rätt omsorgsfull i jobbet.”

Per-Erik tror, att han ställer högre krav på sig själv än på andra. När Per-Erik

och hans team har passerat examen med godkänt resultat känner han en

tillfredsställelse. Dock upplever han att organisationen ställer ännu ett snäpp

högre krav på honom än vad han själv gör.

”Jag är så funtad att går det inte bra så är det i första hand mitt eget fel.”

Han jämför känslan innan ett projekt är klart med känslan av att sätta upp en

teaterföreställning; det är lite stressigt med att få till det och hinna med allt. Med

tiden tycker han att han har fått lite distans och har vant sig. Han tycker inte att
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han är så stressad även om han har väldigt mycket att göra. Men, sen tänker han

ett tag och säger:

”… det kan väl i och för sig vara ett symtom på att man är stressad, att man aldrig

tar sig i kragen och går härifrån...”

Som den perfektionist han är finns det projekt som han har lett som han idag

skulle ha tackat nej till. Han tycker att han borde ha insett att förutsättningarna

inte fanns, att han inte skulle kunna göra ett så pass bra arbete som han kräver av

sig själv. Per-Erik säger också att han är en person med hög moral som vill

kunna sympatisera med det han gör. Han skulle aldrig kunna arbeta i projekt

inom krigsindustrin. Att arbeta för att exempelvis få fram den bästa

splitterminan skulle han ha mycket svårt för.

Som sin viktigaste uppgift i ett projekt ser han att klara huvudmålen; att leverera

ett resultat i rätt tid, rätt kvalitet och till rätt kostnad. Sen är man ”home safe”,

som han uttrycker det. Han tillägger också med ett litet skratt att det är ju inte

förbjudet att även ha kul under tiden. Ett brinnande intresse för projektledning är

en hörnsten för att göra ett bra arbete. En annan är god erfarenhet för att få

förtroende.

”Man får inget gratis utan man får kvala in för att få förtroende.”

Är ledaren däremot otydlig och för social så att teamet nästan överbyggs, tror

Per-Erik att det finns en stor risk att misslyckas. Det leder till att folk till slut

inte vet vad som gäller för i stort sett allt är bra som de gör.

”Otydlighet är ett sätt att gå på pumpen. Ett annat sätt kan vara motsatsen,

övertydlighet. Man behöver inte tala om för folk vilken sko de ska ta på sig först.
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Det räcker med att tala om att nu går vi ut, sen får de se till att de har rätt på

fötterna. Annars tappar man kompetensen.”

För Per-Erik måste karriär inte innebära en högre befattning. För hans del är det

så krasst att får han lite mer i plånboken så är det ett steg i karriären. Däremot

har han aldrig sörjt över att han kanske har missat några karriärssteg. Det har

inte varit så viktigt. Han har aldrig planerat att göra karriär, bara varit ivrig att få

stå på egna ben.

Efter en och en halv timmes intervju frågar vi om han tycker att det är kul att gå

till jobbet. Han skruvar lite på sig och säger att det har varit segt och

fruktansvärt slitsamt ett tag nu. Han och många fler går på knäna.

”Vi är nästan för lojala. Vi måste ju leverera produkten som kunderna beställt...”

Efter intervjun sitter vi kvar en stund och pratar om vår framtid och om vad vi

vill göra. Som avslutning ursäktar han sig för att han inte har tid att äta lunch

tillsammans med oss. Han har en videokonferens som börjar om en kvart. Det

var den lunchen… allt för snäll och lojal för att säga nej till något eller någon.
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7 Diskussion och reflektion kring de

fyra porträtten

I detta kapitel förs en diskussion kring våra porträtt där vi delvis återkopplar

till, men även ifrågasätter, de teorier som tidigare presenterats. Vår avsikt är att

finna karaktärsdrag, beteenden och drivkrafter som är karaktäristiska för

projektledare. I intervjusituationen går det att uppleva sinnesstämningar som

ger en känsla om saker som kanske inte uttrycks i ord. De intryck av individerna

som känslorna förmedlar kan läsaren möjligen inte uppleva, men vår

förhoppning är att det empiriska materialet, som har presenterats i föregående

kapitel, åtminstone delvis förmedlar hur projektledarna känner och diskuterar

kring sitt arbete.

7.1 Bortom alla ord…

Innan vi börjar diskutera porträtten av projektledarna, finner vi det meningsfullt

att kort beskriva vårt helhetsintryck av individerna efter att intervjuerna var

genomförda. Till viss del består våra första intryck, men i vissa fall har de

ändrats och naturligtvis nyanserats.

Carl uppfattar vi som den mest karismatiska och färgstarka personen. Hans

lugna och enkla sätt inger stort förtroende och vi får känslan av att vi kan lita på

allt han säger. Carl känns som en naturlig ledare. Hans ansträngningar att ordna

bra förutsättningar för oss genom att exempelvis föreslå andra framgångsrika

projektledare som kunde vara intressanta för oss att intervjua samt vara

angelägen om att vi skulle ta oss till och från företaget på bästa sätt visar på hans
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engagemang och drivkraft. Det känns att han har intresse i människor och att

han är mån om dem. Något som slog oss var hans intresse för vilka vi var som

personer och vad vår uppsats skulle resultera i. Han har stor förmåga att

reflektera över sig själv och sina handlingar, vilket förmodligen delvis kan

förklaras med hans ålder och erfarenhet.

Vårt första intryck av Lars består. Vi tror att han är en reserverad och behärskad

person, trots att han i slutet av intervjun mjuknade lite. Vi ser inte Lars som en

naturlig ledare. Det är snarare hans extrema intresse för produkten och hans

kompetens som har gjort att han befinner sig där han är idag. Vi tror att han har

ett kontrollbehov av att se till att produkten utvecklas på det sätt som han finner

vara det bästa. Ingen ska kunna säga att han gjort något fel eller har varit

orättvis. På så sätt utmärker sig Lars från de andra tre. Lars verkar inte alls ha

samma människointresse som de andra och pratar mest i ”jag-form”, inte i ”vi-

form” som de andra gör. Han har inte lika ödmjuk framtoning som Carl och Per-

Erik och är inte blyg för att framhäva sina egna prestationer.

Roland verkar vara en person som alltid vill ha 100 järn i elden. Det märktes inte

minst på alla de personer han pratade med medan vi var på besök. Precis som

han säger så gillar han att skämta. För oss innebar det att vi hade svårt att veta

var vi hade honom. Han ger intryck av att vara slug samtidigt som han är rak i

sitt sätt att uttrycka sig. Hans svar är väldigt snabba och bestämda, vilket skiljer

sig från övriga tre. Han verkar inte vara en person som har svårt att säga ifrån

när det behövs. Vi får inte uppfattningen av att han pratar mycket om sina

medarbetare under intervjun, utan snarare om resultatet. Det är först när vi

studerar de utskrivna intervjuerna som vi märker att han faktiskt ofta nämner

sina medarbetare och pratar i ”vi-termer”.
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Vårt helhetsintryck av Per-Erik är att han är en lugn, sympatisk och ödmjuk

person. Han verkar vara mycket ambitiös och mån om sin personal. Detta är

något som vi mer uppfattar i hans attityd än vad som syns i hans svar. Han är

lika förtroendeingivande som Carl, dock inte lika karismatisk. Han tar alltid lång

tid på sig att besvara våra frågor och han tycks tänka efter vad han tycker och

känner. Han säger inget förhastat. Vi känner att han hyser respekt för oss och

vårt arbete. Det känns som att han i den pressade arbetssituation han befinner sig

tycker att det är skönt att få stanna upp och reflektera lite. Vi får intryck av att

han är en lojal person. Han verkar inte kunna säga nej till något. Han går en

stund på mötet, träffar oss som han har lovat, reder ut problem samtidigt på

telefonen, hoppar över sin lunch för nästa möte o. s. v.

7.2 Karaktärsdrag hos projektledarna

Att undersöka om alla de karaktärsdrag som Stogdill (Yukl,1994), Cleland

(1994), Pinto (1994) och Meredith & Mantel (1995) nämner som typiska för

ledare respektive projektledare går att applicera på de intervjuade personerna ser

vi inte som meningsfullt. Tillsammans besitter de förmodligen i mer eller

mindre utsträckning alla dessa. Vi vill istället belysa i våra ögon intressanta

likheter och skillnader i karaktärsdrag hos de projektledare vi intervjuat. Vi

anser att det finns många karaktärsdrag som är lika hos projektledarna, men

även drag som skiljer dem åt.

Vi anser att resultatorienteringen är den i särklass starkaste gemensamma

nämnaren hos de intervjuade projektledarna. De nämner alla ett flertal gånger

hur viktigt det är att styra projektet i riktning mot målet och hur roligt det är att

få se ett konkret resultat av sitt arbete. Vi ifrågasätter El-Saabas (2001) resultat i

hans undersökning om karaktärsdrag hos projektledare som vi presenterat i
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Kapitel 5.2. Han menar att de interpersonella färdigheterna som handlar om

arbetet med människor är mest avgörande för framgång. Vi menar att den

konceptuella förmågan, där resultatorientering ingår, verkar vara av samma

betydelse.

Vi anser att projektledarna är mycket viljestarka. Carl säger t. ex. att han ibland

går på gränsen till att bli avskedad för att han inte vill vika sig för sin chef. Lars

säger att han är envis. Bevis på det är väl inte minst hans fasta övertygelse att

det bara finns en sak han vill arbeta med – lastbilar. På Roland märks det på

hans bestämda svar att han vet vad han vill. Per-Erik har alltid haft en stark vilja

att stå på egna ben och har uppenbarligen lyckats med det.

Carl, Lars och Per-Erik beskriver sin arbetssituation som kaotisk, turbulent och

som ett helvete, men de verkar även tycka att det är det som är tjusningen. Att få

strukturera och organisera om ett fullständigt kaos så att det blir ordning och

reda eller klara av något svårt blir en utmaning. Utmaningar är något de alla är

förtjusta i och som ger dem en kick. Vi anser att denna egenskap skulle kunna

vara utmärkande specifikt för projektledare då jakt på utmaningar inte i särskilt

stor utsträckning nämns i ledarskapslitteraturen. Strävan efter utmaningar kan

dels ses som ett karaktärsdrag, men även som en stark drivkraft. Därför väljer vi

att diskutera detta vidare under stycke 7.5 Drivkraft och motivation i

projektledarskapet.

Ett generellt drag är också att de ställer mycket höga krav på sig själva då det är

viktigt för dem att nå de uppsatta målen. Carl säger dessutom att det är oerhört

viktigt att lyckas utifrån sin egen bedömning vilket för honom betyder att han

inte enbart fokuserar på resultatet utan också på att projektmedarbetarna ska må

bra. De fyra projektledarna ställer även stora krav på sina medarbetare. Lars

menar att ställer man stora krav på sig själv, ställs också höga krav på andra.
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Lars, med sitt tydliga fokus på resultat, verkar vara oerhört noga med att alla gör

vad de ska. Carl, som tycker att misslyckandet är en del av lärandet, ställer som

krav på medarbetarna att de ska vara ärliga och våga be om hans hjälp, vilket går

i linje med hans coachande syn på ledarskapet.

Carl, Lars, Roland och Per-Erik säger sig vara mycket stresståliga, vilket är ett

karaktärsdrag som både nämns inom ledarskaps- och

projektledarskapslitteraturen av bl. a. Stogdill (Yukl, 1994) och Pinto (1994).

Även om Per-Erik säger att han är stresstålig får vi uppfattningen att han är

pressad och vi får känslan av att han idag inte tycker att han har kontroll över sin

arbetssituation. Vi tror att han är mer stressad än han vill erkänna och han är den

enda som för tillfället inte trivs med sin situation. Med den tidspress som hela

tiden hänger över projektledarna tycks det vara en förutsättning för

projektledarnas välbefinnande att de inte påverkas av stress.

Carl och Lars är eniga om att de inte lider av prestationsångest, även om de

kanske gjorde det i början av sin yrkesbana. Roland tycker bara att det är när det

gäller att hjälpa fram sina medarbetare som han inte räcker till och det

förknippar han med prestationsångest. Per-Erik säger, förmodligen p. g. a. sina

höga krav på sig själv, att han kan tycka att det är jobbigt att behöva

månadsrapportera till sin chef. Det innebär en påfrestning för honom. Dock

tycks det inte vara någon som lider av prestationsångest över det slutliga

resultatet. Detta kan säkerligen höra samman med att de tror på sig själva och

sin egen förmåga, vilket är en egenskap som bl. a. Stogdill (Yukl, 1994) nämner

att ledare har.

Vi uppfattar Carl, Roland och Per-Erik som väldigt prestigelösa personer. Detta

i kombination med att de inte har haft som mål att göra karriär och inte vill vara

linjechef, som innebär en ren chefsposition, ser vi som tydliga tecken på att de är
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ledare och inte chefer. Detta är ju ett karaktärsdrag som Cleland (1994) tar upp

som specifikt för projektledare och vi instämmer efter det vi har sett. Det har

verkligen varit fyra trevliga och vänliga, lätta och allt annat än märkvärdiga

människor vi har träffat. Detta är vidare exempel på karaktärsdrag som Meredith

et al (2000) nämner som specifika för projektledare. Vi har efter intervjuerna

näst intill fått upprepa för oss själva vilka stora projekt dessa personer verkligen

driver och hur betydelsefulla de är för företagen. Vår uppfattning är att de har

varit ”vanliga” och enkla personer.

Gemensamt för Carl, Lars, Roland och Per-Erik är att de har stor kunskap och

framför allt mycket erfarenhet inom det tekniska området. Alla fyra har jobbat

med olika steg inom tillverkningsprocessen, från konstruktion till

implementering. Det är till synes deras breda kompetens och helhetsperspektiv

som har gjort att de blivit tillsatta på den positionen där de är idag. Det stämmer

väl överens med Meredith & Mantel (1995), som betonar vikten av teknisk

kompetens. Detta är gällande både i ledarskapslitteraturen såväl som i

projektledarskapslitteraturen. Katz (El-Saaba, 2001) säger ju däremot att den

tekniska kunskapen är den som spelar minst roll för framgången. Vi anser att

Katz teori är mer rättvisande och att den tekniska kompetensen snarare är en

förutsättning för att bli tillsatt på posten som projektledare. Det är andra faktorer

som avgör framgång eller misslyckande.

Vi anser att projektledarna tycker att arbetet är en väldigt viktig del av livet. Det

som tydligast pekar på det är att de trots allt avstått från mycket för jobbets skull

t. ex att kunna spendera mycket tid med sina familjer .



7. DISKUSSION OCH REFLEKTION KRING DE FYRA PORTRÄTTEN

91

7.3 Projektledarnas ledarstil

Carl, Roland och Per-Erik är alla överens om att det är hela projektteamet som

är betydelsefullt för att ett projekt ska nå framgång. Detta då de ser sig själva

som en i teamet. Lars har en något annorlunda syn då han gärna framhäver sig

själv och sin egen prestation för sitt senaste projekts framgång. Han stödjer det

även med att det har skrivits om honom som framgångsrik.

Alla fyra projektledarna är angelägna om att uppgiften de tagit på sig ska lösas

och att de ska uppnå det resultat som förväntas. Detta stämmer väl överens med

Blake & Moutons kategorisering på ett uppgiftsorienterat beteende som

presenterades i Kapitel 4.4. Bass & Stogdill (1990) skriver att en

uppgiftsorienterad ledare skapar en bättre förståelse för de olika rollerna inom

organisationen och vad som förväntas av dem samt ger en bättre koordinering av

de underordnade. Detta är något som vi tydligt kan se hos Lars då han pratar om

att han genom att reda ut roller och ansvar får sina medarbetare att prestera bra.

Vidare är han noga med att ge klara och entydiga besked så att alla vet vad som

gäller. Han tar också upp att det är just att göra klart vad alla förväntar sig av

varandra som är det viktigaste för få ett projektledarskap att fungera.

För Carl räcker det inte att han har uppnått förväntat ekonomiskt resultat, då han

ser det som ett misslyckande om han i efterhand inser att han hade kunnat

undvika att en medarbetare brände ut sig. Här ser vi ett tydligt tecken på att Carl

bryr sig om de människor han har runt omkring sig och som Blake & Mouton

(Bass & Stogdill 1990) benämner som personrelaterat ledarskap. Bass &

Stogdill (1990) menar att ett personorienterat beteende ger större

arbetstillfredsställelse, teamwork och organisationsengagemang. För att nå de

tydliga, uppställda mål som finns i projektarbete är vi av åsikten efter att ha
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träffat dessa personer att det är omöjligt att vara helt uppgiftsorienterade. Vi tror,

med stöd av de intervjuade personerna, att det krävs att hela teamet är engagerat,

jobbar tillsammans och är nöjda med sin tillvaro för att kunna uppnå bra resultat

inom den begränsade tid som råder i projekt.

Vårt resonemang om att vi inte tror att projektledare skulle lyckas om de var helt

resultatinriktade finner vi stöd i av Sotirious & Wittmers (2001) slutsatser om att

projektledare måste kunna hantera både uppgiften som ska lösas och

människorna i projektet. Även många av de karaktärsdrag som Meredith &

Mantel (1995), Cleland (1994) och Meredith et al (2000) tar upp som viktiga hos

projektledare och som vi presenterade i Kapitel 5.3 tyder på ett personorienterat

beteende. De pratar om att projektledare ska vara tillgängliga, vara ledare och

inte chefer, ha goda relationer med sina team, vara sociala, förstående,

hjälpsamma och fokusera sin energi på att leda andra till att nå uppsatta mål

vilket vi anser passa in på en personorienterad ledarstil. Det som ytterligare

stärker detta resonemang är att vi anser att det El-Saaba (2001) benämner

interpersonella samt konceptuella förmågor har samma betydelse i

projektledarens arbete, vilket vi diskuterat i Kapitel 7.2.

Vi anser det vara svårt att placera in de olika personerna i exakta rutor i Blake &

Moutons Managerial Grid utifrån den information vi har erhållit. Däremot

tycker vi oss kunna uttala oss om i vilket hörn de bör placeras.

Vi anser att alla fyra projektledarna kan placeras uppe i det högra hörnet i

modellen. Se Figur 3.
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Figur 3. Applicering av The Managerial Grid

Som vi redan diskuterat ser vi att Carl till hög grad både är angelägen om

människorna runt omkring honom och om uppgiften som ska lösas. En sådan

ledare ska ju enligt Bass & Stogdill (1990) uppnå resultat genom deltagande och

engagemang hos de anställda och Carls mål är att alltid ha positiva och

engagerade människor omkring sig som jobbar mot ett bestämt mål. Carls

ledarskap kategoriserar vi följaktligen som vad Bass & Stogdill (1990) kallar

Team Management då vi ser beteendeprinciper som delaktighet, pålitlighet och

engagemang hos honom. Han säger ju också vid ett par tillfällen att han ser sig

som coach och pratar om sitt stödjande ledarskap.

Lars har, som vi skrivit, ett starkt uppgiftsorienterat beteende och med stöd av

vad vi skrivit tidigare har vi uppfattningen om honom att han är mer

resultatinriktad än vad han är personorienterad. I likhet med Carl säger han att

det gäller att arbeta tillsammans, men uttryck som att han lever på sina

medarbetare och hans förkärlek för klara roller och strukturer och avsaknad av

uttalanden om att det är viktigt att alla mår bra gör att vi tycker att han är mindre

personorienterad än Carl. Vi placerar in honom mer åt mitten på axeln gällande

grad av personorienterat beteende. Vi anser att det finns tendenser i hans
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ledarskap som gör att det har en svag dragning åt vad Bass & Stogdill (1990)

nämner som Authority-Obedience Management.

Roland och Per-Erik får även de placeringar i högra hörnet med den största

dragningen åt ett Team Management (Bass & Stogdill, 1990). Roland uppfattar

vi som både starkt personorienterad och uppgiftsorienterad. Det stödjer vi på att

han pratar mycket om sina medarbetare. Han framhäver vikten av att kunna

lyssna, rå om medarbetarna och få alla med sig. Vidare är det teamet som uppnår

resultat och han pratar mycket i vi-termer. En viktig sak i arbetet är att få

medarbetarna att tro att det är de som har fattat ett beslut även om det egentligen

är Roland själv. Vi får känslan av att han är medveten om betydelsen av

människorna i gruppen och att deras behov och intressen i hög grad måste

uppmärksammas.

Carl och Roland är lika, men ändå olika. Innebörden av det som de säger är

tämligen likt, men de ger helt olika intryck som personer. Roland har en tuffare

attityd och framtoning. Vår åsikt är att Carl är något mer personorienterad än

vad Roland är. Skillnaden som vi tycker finns dem emellan är att Carl pratar än

mer om vikten av att alla i gruppen ska må bra. Han pratar exempelvis om att

han inte anser att han har lyckats om det efter ett projekt visar sig att han skulle

ha kunnat undvika att en medarbetare blev utbränd. Roland pratar mer om

teamarbete för att uppnå ett resultat.

Per-Erik förstår vi som en person som är mer angelägen om sina medarbetare

runt omkring sig än det resultat han ska uppnå. Trots att han har som prioritering

nummer ett och två att uppnå sina resultat samt att prestera så bra det går, pratar

han mycket om att han backar upp sina medarbetare till 100 procent och att han

bryr sig mycket om hur hans arbetskamrater mår. Han ser sig själv mer som en
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lagkapten än en domptör. Detta visar sig i hans princip om att gå runt till sina

underordnade och fråga hur allt står till.

En fundering som vi har haft gällande Per-Erik är om det kan vara så att hans

personorientering snarare beror på att han oroar sig mycket för vad andra tycker

om honom än på att han bryr sig om de anställda för de anställdas egna skull. Vi

har visat exempel på att han vill vara alla till lags och verkar inte vilja säga nej

till någon. Det blir som ett påhäng där han till slut inte kan säga nej till någon.

Han känner en oro varje gång han ska träffa sin chef och han vill räcka till för

andra och vi får en känsla av att han är rädd för att andra inte ska tycka om

honom. Efter hans uttalande om betydelsen av vad andra tycker om honom som

person får vi uppfattningen av att det är väldigt viktigt för honom, vilket vi anser

stärker vår fundering.

7.4 Projektledarnas syn på projektets medarbetare

När vi utvärderar de olika ledarstilarna som de fyra projektledarna utför kommer

vi även in på deras syn på sina medarbetare och underordnade. Vi ser en

koppling mellan Blake & Moutons Managerial Grid som diskuteras i Kapitel 4.4

och McGregors Teori X och Teori Y som diskuteras i Kapitel 4.5. Om en ledare

är av uppfattningen att teamwork där delaktighet, pålitlighet och respekt för

andra leder till bättre resultat anser vi att de ledarna måste ha en positiv syn på

sina medarbetare, som kan motsvara McGregors Teori Y. McGregor (1960)

skriver även om att den inställning som ledaren har till sin anställda avspeglar

sig i deras beteende gentemot dem.

Vi är av uppfattningen att Carl är den som är mest personorienterad av de fyra

ledarna, tätt följd av Roland, och likaså anser vi även att han uppvisar en tydlig
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positionering inom Teori Y. Carl pratar om sin inställning till medarbetarnas

utveckling där han säger att han blir väldigt glad när hans medarbetare lyckas

och att han tror på en människosyn där ledarskapet går ut på att supporta andra.

Vi menar att även Per-Erik och Lars befinner sig inom denna teori. De har båda

en positiv syn på sina medarbetare och Per-Erik nämner att han hyser stor

respekt för sina medarbetare. När det gäller Lars får vi mer uppfattningen av att

det huvudsakligen är personers kompetens han hyser respekt för.

7.5 Drivkraft och motivation i projektledarskapet

Generellt kan sägas att McClellands (Yukl, 1994) och Herzbergs (1993)

motivationsgrund prestation som presenteras i Kapitel 4.6.1 och 4.6.3, är den

starkaste drivkraften hos de fyra intervjuade projektledarna. Att deras hårda

arbete bär frukt verkar motivera dem i stor grad. Herzberg (1993) nämner att när

motivationsfaktorer existerar leder det omedelbart till behov av mer av samma

sak. Ett tydligt exempel på detta är när Carl säger att lösa problem och uppnå

resultat inom projekt är beroendeframkallande. Makt, vilket McClelland (Yukl,

1994) nämner som den starkaste motivationsgrunden, verkar inte ha betydelse.

Det tredje behovet om grupptillhörighet som McClelland (Yukl, 1994) tar upp

ser vi i viss grad hos Per-Erik. Det stödjer vi på det resonemang som förs i slutet

av stycke 7.3. Att vara mån om vad andra tycker och vara accepterad går i linje

med att motiveras av grupptillhörighet, som McClelland (Yukl, 1994)

diskuterar.

De är alla på toppen av Maslows behovstrappa som framställs i Kapitel 4.5.2

och det märks tydligt att de är problemcentrerade, inte självcentrerade. Med

detta menar vi att de är fokuserade på att lösa problemen och inte på att de ska

göra karriär eller nå så långt som möjligt.
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Carl, Lars och Roland är av åsikten att möjligheten att få se ett konkret resultat

av sitt arbete är en stark drivkraft och det mest motiverande. De återkommer ett

flertal gånger under intervjuerna till hur viktigt det är att få se ett resultat. Lars

berättade att nyfikenhet på resultatet av det nuvarande projektet har gjort att han

inte hoppat av, trots att han blivit head-huntad för ett annat uppdrag. Per-Erik

nämner att det är en tillfredställelse att få se resultat av det han gör, men betonar

det inte lika mycket som de andra. Han säger att det är en fördel med arbetet,

men inte att det är en stark drivkraft till att arbeta i projekt. Det är kanske en

bidragande orsak till att han inte trivs lika bra som de andra med sitt arbete.

Som ett gemensamt karaktärsdrag hos de fyra projektledarna nämndes att de alla

fascineras av utmaningar. Att söka stora utmaningar är inte bara ett

karaktärsdrag utan också en stark drivkraft till att göra det de gör. Utmaning som

drivande kraft nämner vare sig McClelland (Yukl,1994) eller Herzberg (1993).

Tänkas kan att det begreppet kommer in under vad de kallar prestation. Hos

Maslow (Abrahamsson & Andersen, 1996) kan det vara en del av

självförverkligandet. Sotiriou & Wittmer (2001) refererar i sin artikel till

Thamhain & Gemill när det gäller just utmaningar och menar att det skulle vara

den i särklass viktigaste faktorn för att kunna påverka projektmedlemmarnas

motivation. Vi vill utifrån våra intervjuer även säga att det är en av de viktigaste

motivationsfaktorerna även för projektledarna själva.

Utöver det nämnda finns det olika saker som lockar projektledarna. Lars är den

enda som har valt att arbeta med det han gör p. g. a. den produkt företaget

tillverkar då hans gedigna intresse för lastbilar är en stark drivkraft till det han

gör. Lars är också den enda som har ett fritidsintresse som går hand i hand med

sitt yrke.
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Carl betonar istället att han älskar förändringar och att han dras till kaotiska

miljöer. Han tycker helt enkelt att det är fantastiskt roligt. Han kan inte se sig

själv arbeta med något annat eftersom jobbet är beroendeframkallande. Eftersom

Carl heller inte kan se sig jobba med samma sak hela tiden, så verkar

projektarbete lämpa sig för honom. I Carls fall är det tydligt att han i sin

coachande roll, i enlighet med Bass & Stogdill som framställs i Kapitel 4.5.2,

hjälper medarbetarna att nå självförverkligande och prestation. Det är ett tecken

på att han själv har kommit långt. Per-Erik menar att det är svårt att leda projekt

och tycker att det är motiverande. Att projektet sträcker över så många olika

områden och kräver ett helhetstänkande är också stimulerande då det passar

hans nyfikenhet. Roland är den enda som tar upp självutveckling som en

drivande faktor. Roland nämner också att det är stimulerande att inte veta vad

som händer när projektet är avslutat och vad han kommer arbeta med då.

Carl, Lars och Per-Erik är överens om att det är viktigt att få uppskattning för

det de gör. Både Lars och Per-Erik säger att det nog är viktigare än vad man tror.

Detta kan likställas med den motivationsfaktor som Herzberg (1993) kallar

erkännande. Roland däremot säger att det inte får vara överdrivet viktigt, även

om det är roligt om någon säger att han gjort något bra.

Bra lön verkar inte vara en särskilt stor motivationsfaktor, vilket stämmer

överens med Herzbergs (1993) syn på lön som en hygienfaktor snarare än en

motivationsfaktor. Visserligen säger Lars att en hög lön har gjort det lättare för

honom att prestera, men han är den enda som nämner det. Att lönen inte spelar

så stor roll för de intervjuade projektledarna kan ha sin grund i att de redan har

så pass hög inkomst att de inte behöver tänka på pengar i större utsträckning.

Denna inställning kan också hänga ihop med deras syn på karriär. Att göra en

vad Brousseau et al (El-Saaba, 2001) kallar linjär karriär och som diskuteras i
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Kapitel 5.5, är inget de eftersträvar utan de har snarare gjort vad Brousseau et al

(El-Saaba, 2001) benämner spiralkarriär. Att de inte heller nämner det Herzberg

(1993) kallar för befordran och avancemang som motivationsfaktorer beror

sannolikt på att de redan har sådana positioner att de knappast kan nå högre.

De fyra verkar snarare värdera en annan belöning mer, nämligen den känsla av

stolthet som de och deras medarbetare känner när de är klara med ett projekt.

Äran tycks vara viktig. Detta kan delvis hänga ihop med prestationsvariabeln

eller med variabeln erkännande som Herzberg (1993) också tar upp som

motivationsfaktor. I likhet med var Abrahamsson & Andersen (1996) säger i

Kapitel 4.5.3, verkar prestationsbehovet öka hela tiden. Är en uppgift avklarad

söker de efter en ny och mer utmanande.

7.6 Projektledarnas tankar om sin framgång

Ledarskap i utvecklingsprojekt handlar till synes om att uppnå ett resultat i en

mycket komplex och ofta turbulent miljö.

För att nå framgång med projektet nämner Carl, Lars, Roland och Per-Erik olika

saker. Carl tycker att det absolut viktigaste är att veta vart man ska innan

projektet körs igång. Alla måste vara överens om målet. Projektledarens uppgift

är därefter att skapa rätt förutsättningar för att nå målet. Lars betonar vikten av

klara ansvarsstrukturer. Det måste vara klart vad man kan förvänta sig av

varandra. Lars verkar vara en person med ett stort kontrollbehov. Roland

nämner att det viktigaste är att klara de uppsatta tidsramarna, både delmål och

slutmål. Per-Erik menar att det är en bra projektgrupp som är förutsättningen för

ett lyckat projekt. Framgångskonceptet enligt honom innebär också att man har

förmågan att leda projektgruppen och att man har förmågan att se helheten.
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Av de svar vi fått tycker vi oss kunna utläsa att det som anses viktigt för att nå

framgång hänger samman med de olika projektledarnas personligheter och

värderingar. Uppfylls den framgångsparameter som respektive projektledare

nämner, uppstår de bästa förutsättningarna för att just han skall lyckas.

De fyra projektledarna nämner olika saker även när det gäller vad de anser vara

vikigt för ett bra projektledarskap. Carl menar att en bra projektledare kan nå ett

mål och samtidigt utveckla medarbetarna. Lars betonar återigen vikten av att

klargöra vad alla ska kunna förvänta sig av varandra, men en av hans viktigaste

uppgifter är också att få andra att känna sig motiverade. Roland tycker att ett

stödjande ledarskap är en grund, men han menar att man måste kunna styra hårt

i de situationer då det behövs. Projektet måste ju trots allt bli klart i tid. Per-Erik

anser att bra projektledarskap innebär att man visar att man bryr sig om sina

medarbetare och ger dem känslan av att det de gör är viktigt.
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8 Slutsatser

I detta kapitel sammanfattas vår diskussion i föregående kapitel och våra tre

initiala frågeställningar besvaras. Vi inleder med ett resonemang om vårt

kunskapsbidrag till projektledarforskningen.

Vår studies syfte var att skapa djupare förståelse för vad som ur ett

individperspektiv karaktäriserar framgångsrika projektledare. För att göra detta

valde vi tre områden att studera närmare; karaktärsdrag, ledarstil och motivation.

Vi anser att det är inom motivation som vi kan komma med det största bidraget

till kunskapsgenereringen. Vi har fått uppfattningen om att det är detta område

som är minst utforskat av de tre vi valt. De drivkrafter hos projektledarna som vi

funnit vara betydande utgör även en del av deras personligheter och blir således

också karaktärsdrag. Det finns även många kopplingar mellan karaktärsdrag och

ledarstil. Därför kan det vara svårt att skilja på dessa områden, vilket kan märkas

både i vår diskussion och i våra slutsatser.

Det som finns skrivet om karaktärsdrag hos ledare i allmänhet, men även hos

projektledare är oftast generellt. Vi anser att dessa generaliseringar inte alltid är

meningsfulla och att det inte finns ledare som stämmer in på alla karaktärsdrag.

Vår uppfattning är snarare att för varje ny ledare som studeras finns det med stor

sannolikhet en ej tidigare nämnd egenskap som bidrar till att han utför sitt

ledarskap framgångsrikt och som därmed blir en viktig egenskap. Vi menar

istället att uppfylls den framgångsparameter som respektive projektledare

nämner som viktigast, uppstår de bästa förutsättningarna för att just han skall

lyckas. Dessa personer har, som vi konstaterat i vår undersökning, en mycket

stark vilja och det de tror på gör de riktigt bra vilket har lett till framgång.
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Vi menar att vårt huvudsakliga bidrag inom området karaktärsdrag blir att

bekräfta de få forskningsresultat som idag finns. Vi anser att det är minst lika

viktigt att styrka deras giltighet eftersom forskningen här inte är tillräcklig.

Precis som med karaktärsdrag blir det huvudsakliga bidraget när det gäller

ledarstil att styrka tidigare forskning. Dock har enligt vår vetskap ingen tidigare

applicerat Blake & Moutons modell för att beskriva projektledares ledarstil.

8.1 Vilka karaktärsdrag är framträdande?

De karaktärsdrag som vi här kommer att redovisa är de som vi har funnit

gemensamma hos de fyra projektledarna. De är alla mycket resultatinriktade och

har förkärlek till utmaningar. De tror starkt på sin egen förmåga att prestera. De

har även en enormt stark vilja och vi har fått uppfattningen att arbetet är en

viktig del av deras liv. Gemensamt är också att de är prestigelösa.

Projektledarna ställer höga krav på sig själva, men även på andra. De är väldigt

stresståliga. Stresstålighet, förmåga att slappna av och koppla bort arbetet tycks

vara viktiga förutsättningar för att trivas med arbetet. Arbetsveckor på 60-70

timmar hör till vardagen, men för majoriteten av projektledarna är detta inget

problem.

De fyra projektledarna är väldigt olika i sin framtoning och det har framkommit

en rad karaktärsdrag som är individuella. Men, det de anser vara rätt följer de

strikt och det är förmodligen en viktig orsak till att de har lyckats.
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8.2 Vilken sorts ledarstil tillämpas och vilken syn har

projektledarna på sina medarbetare?

Vi drar slutsatsen att projektledare till hög grad både är uppgiftsorienterade och

personorienterade. Det är intressant att konstatera att de är så pass

personorienterade som de är med tanke på att de projekt som de driver har ett

tydligt resultat som skall uppnås. Förklaringen är förmodligen att det krävs ett

personorienterat beteende för att skapa en känsla av gemenskap, engagemang

och vilja hos medarbetarna att prestera mycket inom en begränsad tid.

Vi har konstaterat att projektledarnas syn på sina medarbetare starkt hänger

samman med deras grad av person- respektive uppgiftsorientering. Majoriteten

visar en positiv inställning till sina medarbetare och hyser stor respekt dem som

personer och för deras kompetens.

8.3 Vad driver projektledarna till att leda projekt?

De intervjuade projektledarna är huvudsakligen prestationsdrivna. Det innebär

en stor tillfredställelse för dem att få se ett konkret, påtagligt resultat av det

hårda arbete de lägger ned. Känslan av att ”den här produkten är mitt verk” ser

de som mycket stimulerande. Deras strävan efter utmaningar är också en

gemensam, starkt drivande motivationsfaktor. Sökandet efter större och större

utmaningar verkar göra att de fortsätter som projektledare.

Att reda ut något som är svårt, skapa ordning i kaos, få hjälpa fram andra, få

skapa en produkt, ha möjlighet att påverka, vara intresserad för produkten och

ha möjlighet att se helheten är också starka drivkrafter.
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Eftersom karriär inte har någon betydelse enligt projektledarna är vare sig lön

eller prestige drivkrafter i deras arbete. Alla fyra har bra, välbetalda jobb och då

är det viktigaste att trivas med det man gör.
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Bilaga 1 INTERVJUGUIDE

BAKGRUNDSDATA

1. Vilken bakgrund har du?

2. Vad lockade dig till det här företaget? Hur länge har du arbetat inom

företaget?

3. Har du familj? Berätta.

4. Upplever du att det är ett problem att kombinera familj och arbete?

5. Vilka är dina fritidsintressen? Upplever du att du har tillräckligt med fritid?

6. Beskriv dig själv med tre ord.

7. Nämn de tre saker som du värderar högst i livet.

PROJEKT

Syn på arbete och projekt

8. Berätta kort om ditt nuvarande projekt.

9. Hur vill du beskriva din arbetssituation?

10. Hur mycket jobbar du? Hur är arbetsbelastningen?

11. Hur många projekt har du lett? Vilka olika sorters projekt?

12. Varför tror du att du blev tillsatt på ditt senaste projekt?

13. Vad är viktigast för att du ska lyckas med ett projekt?

14. Hur stor roll bedömer du att du spelade för ditt förra projekts framgång?

15. Vilka är för- och nackdelarna med ditt arbete?

16. Vilka krav ställer du på dig själv? Vilka krav upplever du att organisationen

ställer på dig? Vilka krav ställer du på dina medarbetare?

17. Vilka problem upplever du som typiska i projektsammanhang? Konkreta

exempel.



18. Känner du dig stressad i någon situation?

19. Upplever du prestationsångest?

20. Finns det något projekt som du har lett som du idag skulle ha tackat nej till?

Varför?

Syn på kollegor

21. Hur ser du på dina medarbetare?

22. Hur skulle du vilja att dina medarbetare beskriver dig? Hur tror du att de

beskriver dig?

23. Hur får du dina medarbetare att prestera bra?

Ledarskap

24. Hur skulle du beskriva ditt sätt att arbeta?

25. Vilken är din viktigaste uppgift i ett projekt?

26. Om du skulle träffa din efterträdare, vilka egenskaper skulle du då säga är

viktigast för att klara av och trivas med arbetet?

27. Vad får dig att känna dig frustrerad i ditt arbete?

28. Vem misslyckas som projektledare enligt din uppfattning?

DRIVKRAFT/MOTIVATION

29. Varför arbetar du med projekt?

30. Har du något drömprojekt som du skulle vilja driva? Varför vore just det

projektet spännande att leda?

31. Vilket är det värsta tänkbara projektet att driva? Varför?

32. Vad skulle du göra om du inte jobbade som projektledare? Varför slutar du

inte?



33.  Skulle du kunna tänka dig att bli linjechef? Varför/varför inte?

34. Hur viktigt är det för dig att andra uppskattar ditt arbete och ditt sätt att vara?

Hur påverkar det ditt beteende?

35. Vad innebär karriär för dig?


