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En inledande diskussion… 

I denna studie kommer vi att behandla det delade ledarskapet i tre projekt 
som bedrivs på olika divisioner på ABB, Ericsson samt Scania. Dessa 
svenska företag har alla stor erfarenhet av att genomdriva stora och 
komplexa projekt vilket gör dem intressanta för oss att undersöka. En 
delning av ledarskapet är inte något som man i stora delar av litteraturen ser 
som vanligt förekommande inom projektorganisationer. Bland annat 
Posner (1987) och Wisén och Lindblom (2001) diskuterar ledarskap i 
projekt men tar inte upp delningen och det kollektiva ledarskapet i någon 
större utsträckning utan diskuterar mer projektledarens egenskaper för att 
denne ska vara en bra ledare och vilka uppgifter han ska ägna sig åt. Vi 
tycker således att vi kan bidraga med en beskrivning av detta område och 
på detta sätt försöka öka förståelsen av dessa typer av projekt och den 
ledning som sker i dessa. 

Varför just detta? 

Det som egentligen fick oss att tänka i dessa banor från första början var 
när vi som fotbollsintresserade tänkte på hur svenska fotbollsförbundet 
hanterar ledarskap med två förbundskaptener för det svenska 
herrfotbollslandslaget. Eftersom vi sedan tidigare var intresserade av 
projekt och projektledning framkom idén att delat ledarskap kanske även 
existerar i projektvärlden. Som inom de flesta andra sammanhang är det 
vanliga i fotbollsvärlden att ha en huvudansvarig som står längst fram och 
sedan finns det assistenter bakom denna person. Lars-Tommy uttrycks ofta 
som ett namn i media och även i vardagligt tal använder man denna 
förenkling. Att Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg benämns som Lars-
Tommy som om de vore en person kan vara sammankopplat med 
samhällets syn på att ledaransvaret ska ligga på en person. Lars och 
Tommy har dock olika kvaliteter och kompetenser och de verkar 
komplettera varandra på ett bra sätt. Det är svårt att spekulera i hur det 
skulle ha fungerat med bara en av dessa förbundskaptener, men vi kan slå 
fast att de har varit väldigt lyckosamma i sitt delade ledarskap. Ett annat 
exempel på detta är svenska mästarna Djurgårdens IF:s ledarduo, Zoran 
Lukic och Sören Åkeby, där det har fungerat på ett liknande sätt de senaste 
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åren. Frågan som vi ställde oss var om det inte i många fall finns ett delat 
ledarskap även om det inte märks utåt då det är en person som hängs ut om 
det går dåligt och hyllas om det går bra. Olika kompetenser behövs för 
olika uppgifter i alla sammanhang och en huvudansvarig tränare på 
toppnivå skulle inte komma så långt utan assistenter och hjälptränare. 
Däremot kanske inte dessa assistenter har särskilt mycket att säga till om 
när det väl kommer till kritan.  
 
Så vad har då detta egentligen med projekt och projektledning att göra? I de 
projektsituationer vi studerat, kanske vi inte helt och hållet har hittat ett så 
pass uttalat och gemensamt ledarskap som i dessa fall. Detta innebär dock 
inte att det inte skulle existera en uppdelning av ledarskapet på olika roller 
och personer samt att dessa inte skulle leda projektet tillsammans. Det är 
snarare så att de fall vi undersökt understryker vad vi sedan början av 
studien förmodade, att projektledaren omöjligen kan vara ensam som 
ledande person i dessa stora och komplexa projekt, även om det 
duoledarskap som finns i den svenska fotbollsvärlden kanske inte existerar. 
Vår mening är mer att stora och komplexa projekt kräver ett flertal 
ledarroller och detta är något som vi inte sett på ett så uttalat sätt i 
projektledarlitteraturen.  

Komplexa projekt 

Eftersom stora och komplexa projekt ska diskuteras i denna uppsats finner 
vi det nödvändigt att förklara vad vi menar med komplexitet. Enligt SAOL1 
betyder komplex bland annat sammansatt, vilket de projekt vi har 
undersökt också är.  Vi tycker dock att den engelska förklaringen på ordet 
complex är den vi relaterar till när vi hör ordet. Enligt Ultralingua2 står 
complex för ”Complicated in structure; consisting of interconnected parts”. 
De projekt vi har tittat på är så stora att de måste delas upp i ett antal 
delprojekt som i slutändan ska leda fram till en helhet så detta stämmer väl 
överens med den engelska definitionen. Forskarna Nightingale (1999) och 
Westling (2002) diskuterar om vad som gör projekt komplexa. De ställer 
upp sex faktorer var och ett axplock av dessa är: avsaknad av väletablerade 
teknologiska traditioner, systematiska relationer mellan subsystem, 
koordinationsproblem samt gränsproblem. Alla de faktorer de har 
diskuterat bidrar enligt dessa två forskare till projektens komplexitet. 
                                                 
1 SAOL, Svenska Akademiens Ordlista 
2 Engelsk elektronisk ordlista 
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Vidare menar de båda att det oftast är kombinationer av dessa som skapar 
komplexiteten och således gör att det blir mer komplicerat att genomföra 
projektet. Detta är det sätt som två av dagens forskare ser varför projekt är 
komplexa. 

Problemdiskussion 

Som vi tidigare nämnde beskrivs inte det delade ledarskapet i projekt i 
någon större utsträckning i litteraturen. I projektledarlitteraturen framställs 
däremot projektledaren som en person som ska ha en mängd olika 
kvaliteter för att kunna leda arbetet i projektet på bästa sätt. Det blir en lång 
lista med egenskaper och det känns omöjligt att en person kan inneha alla 
dessa. Projektledaren sägs nästan alltid vara den viktigaste och mest vitala 
ingrediensen för att ett projekt ska bli lyckat. Detta leder till att 
projektledaren ska kunna nästintill allt och axla ett stort ansvar på egen 
hand. Engwall (1995) skriver blanda annat att projektledaren i befintlig 
projektledarlitteratur är nyckelpersonen för projektet och att han är ansvarig 
för att planera, leda och koordinera projektarbetet så att man når de mål 
som finns uppsatta. Denna syn på projektledaren förstärks av Engwalls 
vidare beskrivning av fenomenet genom att ställa upp fler egenskaper som 
till exempel att projektledaren ska vara tekniskt kunnig, ha utpräglade 
ledaregenskaper, vara älskad av sina medarbetare, ha förmågan att 
kommunicera med över- och underordnade, ha helhetssynen samt 
representera projektet utåt samtidigt som han ska vara flexibel och 
initiativrik. Denna beskrivning av projektledaren blir i befintlig litteratur 
som Engwall beskriver något av en supermänniska. En liknande 
beskrivning av projektledaren görs av Wenell (2001). 
 
När projekten blir större och mer komplexa delas arbetet ofta upp på olika 
delprojekt som vi tidigare nämnt. I ett stort projekt delas arbetsuppgifter 
och ansvar upp på en mängd olika funktioner och roller. Detta kräver att 
det finns flera personer med ledningsfunktioner inom projektet då det blir 
omöjligt enligt vårt synsätt för en ledare att kontrollera hela verksamheten. 
Engwall skriver att projektlitteraturen ser detta som att projektets 
organisation kan liknas vid en företagshierarki med delprojektledarna 
arbetande i avdelningschefens roll. Macheridis (2001) talar om ledarskapets 
uppdelning på människor i flera nivåer, något som också vi sett i vår 
undersökning. Det han dock inte gör är att på ett djupare sätt förklara denna 
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uppdelning och beskriva den mer ingående. En forskare som dock tar upp 
ett mer delat ledarskap i denna typ av projekt är Bragd (2002) som i sin 
studie av Volvos utveckling av sin stadsjeep XC-90 beskriver ett i viss mån 
delat ledarskap baserat på en empirisk fallstudie. Uppdelningen av 
ledarfunktioner som dock sker i dessa större projekt är enligt vissa 
författare en förutsättning för arbetet medan andra ser det som en faktor 
som hämmar kreativiteten vilket just skulle vara själva vitsen med projektet 
(Engwall, 1995). Vi håller dock med den första ståndpunkten och ser 
uppdelningen som ytterst nödvändig för att arbetet ska kunna fungera. Vad 
vi dock inte finner i någon större utsträckning i dagens projektlitteratur är 
utförligare beskrivningar av stora, komplexa projekt och dess uppdelade 
ledarskap och vad dessa roller skulle innebära. Därför känner vi att det 
finns ett behov av att utforska detta område ytterligare och på detta sätt 
bidra till förståelsen av hur stora och komplexa projekt delar sitt ledarskap 
och hur detta fungerar. Utifrån detta resonemang kommer vi fram till våra 
forskningsfrågor och uppsatsen syfte. 

Forskningsfrågor 

• Av vilka anledningar är det nödvändigt att dela upp ledarskapet i 
stora, komplexa projekt? 

• På vilka viktiga roller kan vi dela upp ledarskapet i projekten? 
• Vilka problem kan skapas av denna uppdelning och finns det i 

sådana fall lösningar till dessa problem? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa varför stora och komplexa projekt behöver 
ett delat ledarskap och på vilka viktiga roller ledarskapet delas upp samt att 
i viss mån visa på de problem som detta kan medföra och lösningar till 
dessa problem. 
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Avsnittsförklaring 

Här ämnar vi underlätta för läsaren genom att vi kort förklara vad varje 
avsnitt innehåller för att ge en överblick av vad som kan tänkas vara 
intressant beroende på läsarens fokus. 
 

• Inledande diskussion 
Den inledande diskussionen behandlar vårt problemområde och 
förklarar uppsatsens syfte. 

 
• Om studiens utförande 

I detta avsnitt behandlar vi studiens metodprocess och förklarar 
våra tillvägagångssätt och val. 

 
• Tre projektledare talar 

Detta avsnitt behandlar den empiriska informationen som 
framkommit vid våra intervjuer med projektledarna. 

 
• Om begreppen ledarskap och projektledning 

Här tas den teoretiska begreppsbilden upp 
 

• Tankarna tar form 
Materialet analyseras i detta avsnitt 

 
• En sammanfattande reflektion av författarna 

En kort sammanfattning med efterföljande förslag på framtida 
studier 
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Om studiens utförande 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och redogöra för hur vi genomfört 
vår studie och vilka olika frågor och val vi tagit ställning till under resans 
gång och hur dessa ställningstaganden har påverkat vår studie. 

Vår syn på vetenskap och metod 

Varför skriver vi detta metodkapitel? Vi har under vår resa med denna 
studie frågat oss många gånger varför detta med metod och att redogöra för 
hur vi gått tillväga är så viktigt. Är det verkligen så att studien blir så 
mycket bättre om allt är så att säga vetenskapligt förankrat med ett otal fina 
ord inom metodläran? Vi tycker inte det är ett självändamål i sig att 
beskriva ett flertal olika metodteoretikers resonemang för att sedan visa på 
hur detta stämmer eller inte stämmer överens med hur vi har gjort saker och 
ting i genomförandet av denna studie. Djupa metodteoretiska resonemang 
kommer därför inte förekomma i detta avsnitt. Vad vi däremot kommer att 
göra är att ge en redogörelse för hur vi har tänkt och gjort under 
arbetsprocessen. Där vi dock tycker att våra ställningstaganden stärks av 
någon metodteori kommer vi att nämna detta. Varför vi har valt att 
redogöra för hur vi gått tillväga är för att genomförandet av studien kritiskt 
ska kunna granskas av läsaren. Gilje & Grimen (1992) skriver att 
vetenskapsfilosofiska antaganden är undersökningarna om de 
tillvägagångssätt som använts vid genomförande av en studie. Enkelt 
uttryckt: en reflektion av de tillvägagångssätt som användes vid studiens 
genomförande. 
 
Vår studie går ut på att undersöka varför stora komplexa projekt behöver 
ett delat ledarskap och vilka viktiga roller samt de problem och lösningar 
som uppstår i samband med delningen. Detta syfte var inte något som vi 
kom fram till direkt i början av vår studie och det vi har arbetat efter hela 
tiden, utan syftet har förändrats under arbetets gång och utvecklats. Det är 
dock så att problemområdet och andemeningen i studien har hela tiden varit 
att undersöka ledarskap i stora komplexa projekt och detta har inte 
förändrats.  
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Förförståelse 

När man som forskare går in för att göra en studie ligger det alltid en 
mängd faktorer bakom de val och ställningstagande man gör. Enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) ligger förförståelsen till grund för 
hur undersökaren ser på ett problem eller en handling. Vår förförståelse av 
projektområdet och ledarskap var när vi började arbetet med denna studie i 
viss mån begränsade. Visst, som studerande av ekonomi på ett universitet 
hade vi kommit i kontakt med dessa områden vid ett antal tillfällen. Vi 
tycker dock att vår förförståelse om ledarskapsområdet var större än om 
projektområdet. Rent teoretiskt kanske vi inte hade så mycket mer kunskap 
om ledarskap, men inom det området har vi en del personliga erfarenheter 
från verkliga situationer där vi båda har utövat ledarskap och även blivit 
ledda. Eftersom vår teoretiska förförståelse kunde förbättras läste vi i 
inledningen av studiens arbetsperiod in oss på vad vi då tyckte var relevant 
litteratur för att bekanta oss med ämnet. Vi talade även med personer som 
var insatta i ämnet om dessa punkter. Enligt Gilje & Grimen kan 
förförståelsen revideras allteftersom att den sociala aktören möter nya 
fenomen i omvärlden. Eftersom vi under hela arbetsprocessens gång mött 
nya fenomen, och teorier inom dessa områden har vår förförståelse ständigt 
förändrats. Vi har nu efter studiens genomförande en större och djupare 
förståelse för de fenomen inom projektledningsområdet som vi i början 
knappt visste existerade. Detta har gjort att vi idag skulle ha kunnat gå 
djupare in på vissa delar av det studerade området än vi kunde göra i denna 
studie. 

Undersökningssätt 

För att genomföra vår studie började vi som nämnt med att läsa in oss på 
ämnet samt diskutera projektledning med dels vår handledare och dels 
andra som var insatta i ämnet på universitetet. När vi väl visste vad vi ville 
ägna vår tid åt gick diskussionen vidare mellan oss författare om vilket sätt 
som borde vara det lämpligaste för att undersöka det valda fenomenet. Vi 
kom fram till att djupare längre intervjuer med projektledare i stora 
komplexa projekt skulle vara ett bra sätt. Detta dels för att den kvalitativa 
djupintervjun, som bland annat Lekvall & Wahlbin (2001) anser, är ett bra 
sätt för att få en bred och djup bild av ett särskilt fenomen, och dels för att 
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det verkade vara ett praktiskt genomförbart sätt att använda på grund av 
den begränsade tid vi hade att tillgå för genomförandet av studien. Den 
kvalitativa djupintervjun ingår som namnet ger i det kvalitativa 
angreppssättet i metodsammanhang. Den kvalitativa undersökningen 
innebär en ringa grad av formalisering och den här metoden har primärt ett 
förstående syfte. Vidare ger en kvalitativ metod en ökad förståelse för 
sociala processer och en helhetsbild av ett visst fenomen (Holme & 
Solvang, 1997). Den kvalitativa inriktningen på vår undersökning föll sig 
naturlig eftersom det var djupintervjuer vi valde att använda som metod för 
att undersöka vårt problemområde.  
 
För att ytterligare förklara varför vi valde att använda intervjuer kan det 
vara lämpligt att vi nämner de andra sätt som vi hade som möjligheter för 
att få tag på den information vi sökte. Det går i dessa sammanhang att 
använda sig av sekundärt material vilket i vårt fall inte fungerade eftersom 
vi inte på detta sätt kunnat få de svar vi sökte angående projektledares 
ledning av projekt. Det som krävdes var personligt ställda frågor till 
projektledaren. Då kanske ni undrar varför vi inte valde att använda oss av 
till exempel enkäter och en kvantitativ ansats? Detta hänger ihop med det 
Vik (2001) skriver om detta, nämligen att det inte på samma sätt som vid 
en djupare personlig intervju går att fånga respondentens föreställningar till 
sin omgivning, sina medarbetare och relationen till organisationen med 
enkäter. Vi instämmer givetvis i detta resonemang samt att enkäter för vår 
del inte var möjligt rent praktiskt eftersom för att dessa ska fungera och vi 
som undersökare ska få en bra bild måste vi ha ett stort urval som är 
representativt för målpopulationen. 
 
Den djupare intervjun gav oss också möjligheten att under intervjutillfället 
få en djupare dialog med respondenten och på detta sätt kunde vi fördjupa 
oss i teman som vi tyckte var intressanta samt att vi direkt kunde få saker 
förklarade som först verkade oklara. Detta är något som Lekvall & 
Wahlbin framhåller som en positiv del av den kvalitativa intervjun. 
Intervjuformen som vi använde gav oss även möjligheten att bygga upp en 
personlig relation mellan oss som intervjuare och respondent. Vi kände att 
detta var något som var viktigt för oss då vi endast träffade respondenten 
vid ett tillfälle under några timmar.  
 
För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjuerna tyckte vi att 
det var väldigt viktigt att vi kom väl förberedda till dessa. Kvale framhåller 
att det vid intervjusituationen är viktigt att ha en bra förkunskap vilket gör 
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det möjligt för intervjuaren att vara observant på nya tankar och 
resonemang som kan framkomma under intervjun. För att vi inte skulle gå 
miste om intressanta delar av det som möjligen kunde komma upp under 
intervjuerna läste vi givetvis in oss på så mycket material som möjligt om 
ledarskap och projekt innan intervjuerna. Vi skrev även ner en 
intervjuguide (se bilaga) som vi lät en doktorand inom projektområdet på 
universitetet läsa igenom och lämna synpunkter på för att vi skulle komma 
så väl förberedda som möjligt till intervjuerna.   

Intervjuer 

Då vi till slut bestämt oss för hur vi skulle göra med våra intervjuer var det 
dags att försöka få tag på ”rätt” personer för oss och vår undersökning. Vår 
kunskap om vilka personer runt om i Sverige som leder eller har lett stora 
komplexa projekt var kanske förståligt ganska liten. För att vi skulle 
komma i kontakt med projektledare blev vi via vår handledare 
rekommenderade personer i Sveriges projektvärld som hade stor kunskap 
om vad det pågick för projekt på olika företag runt om i landet.  Dessa 
personer kontaktade vi och de rekommenderade i sin tur vilka som 
möjligen kunde vara lämpliga att kontakta för vår studie. Detta förfarande 
kan liknas vid det som Lundahl & Skärvad (1999) kallar för snöbollsurval. 
Vi tyckte att detta sätt var lämpligt eftersom vi som tidigare nämnt inte 
hade så stor kännedom om vilka organisationer i Sverige som driver den 
projekttyp vi var intresserade av.  
 
Eftersom vi inte var ute efter speciella företag utan mer stora komplexa 
projekt i allmänhet tyckte vi att det spelade mindre roll var projektledaren 
var eller varit aktiv. Efter en sökprocess under ett par veckor resulterade det 
hela i tre inbokade intervjuer med personer på större svenska företag med 
stor erfarenhet av att driva projekt i sina organisationer. De tre företagen 
blev Ericsson, Scania och ABB. Alla tre företagen har en lång erfarenhet av 
arbete med projekt. Det är dock så att projektledaren i ABB:s fall inte just 
nu är aktiv i ett projekt, men eftersom han besitter en stor rutin från tidigare 
projektledararbete tyckte vi att även hans synpunkter var relevanta för vår 
studie. Arbnor & Bjerke (1994) säger att urvalet av de fall en forskare 
väljer att studera grundar sig i att de ska vara mångsidiga och intressanta 
för studien och på detta sätt ge en bred bild av det studerade fenomenet. 
Det är lätt att tycka att tre intervjuer är för lite för att få tillräckligt med 
information och en heltäckande bild av problemområdet. Eftersom vi dock 
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inte var ute efter att skapa en helt och hållet generaliserbar bild av hela 
populationen svenska företag med projektverksamhet tyckte vi att detta 
antal var tillräckligt. 
 
Eftersom vi valde att använda oss av djupintervjuer för insamlandet av vårt 
empiriska material var vår intervjuguide av stor betydelse för vilken 
information vi skulle lyckas få fram. Vi tyckte att intervjuerna fungerade på 
ett bra sätt och alla respondenter verkade tycka det var intressant att prata 
med oss om deras egna erfarenheter och upplevelser i sitt arbete. Frågan är 
om de i ordets rätta bemärkelse kan kallas för intervjuer. Det handlade 
snarare om ett berättande från respondenternas sida med vissa instick från 
oss för att skapa en dialog och få förklaringar på områden som skapade 
extra intresse. Därför ger den intervjuguide som finns i vår bilaga inte en 
rättvis bild av våra samtal med Adam, Bertil och Ceasar som vi har valt att 
kalla dem. Intervjuguiden var inte av stor betydelse för att vi skulle följa 
den slaviskt utan för att vi inte skulle glömma bort något som var viktigt 
för vår studie. Intervjuguiden kom således att fungera mer som en 
kontrollista så att vi visste vad vi hade tagit upp under intervjun och täckte 
in de tilltänkta diskussionsområdena. Lekvall och Wahlbin (2001) kallar 
dessa typer av intervjuer för semistandardiserade. Eftersom vårt mål med 
studien var att undersöka det delade ledarskapet i stora komplexa projekt, 
ville vi att respondenten skulle tala så fritt som möjligt. Därigenom fick vi 
mer av en diskussion än att vi ställde frågor i en viss specifik ordning där vi 
förväntade oss vissa svar. Detta förfarande är också förenligt med den 
ostrukturerade intervjuformen eftersom att det till stor del är respondentens 
svar som ger nästa fråga (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår uppgift som 
intervjuare blev mer att guida och styra in respondenten på de teman som 
var intressanta för vår undersökning något som är förenligt med Kvales sätt 
att se på den ostrukturerade intervjun. 
 
Samtliga intervjuer varade i ungefär två timmar, då denna tid var den som 
fanns tillgänglig för projektledarna. Samtidigt tyckte vi att denna tid skulle 
vara tillräcklig för att få den information vi behövde för vår studie. Detta 
baserade vi på de tidigare uppsatser vi läst och skrivit. Alla de tre 
intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Detta gjordes för att vi 
inte skulle missa något väsentligt resonemang och samtidigt för att kunna 
använda oss av exakta citat i vår empiriframställning. Vissa av 
respondenterna ville inte figurera med namn i framställningen eftersom 
projektet var inne i ett känsligt läge. Av denna anledning valde vi att 
anonymisera alla respondenterna.  
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All information eller kanske rättare sagt allt vi återgivit i denna studie kom 
inte från våra intervjuer. Vi har även återgivit en del teorier och modeller 
inom projektledning och ledarskap. Det faktum att vi valde att genomföra 
vår studie genom att först se till hur verkligheten såg ut för att sedan leta 
lämpliga teorier i den litteratur som finns inom området är ett viktigt 
ställningstagande för studiens resultat. Det kan verka som att vi valt teorier 
som passar in på vårt område och det är helt riktigt. De teorier och modeller 
vi valt att redovisa i vår framställning av referensramen tycker vi belyser 
aspekter på projektledning och ledarskap som dels är relativt representativa 
för den rådande teoribildningen på områdena, men också för att de på ett 
bra sätt hjälper oss att belysa de aspekter som vi vill lyfta fram i vår empiri 
och då den verklighet som våra fall verkar inom. De författares teorier som 
vi valt att framställa i referensramen är som vi förstått framstående inom 
sina respektive områden. Detta baserar vi på att de ofta förekommer som 
referenser i både uppsatser och forskningsrapporter som annan litteratur. 
 
Teorierna är främst till för att ge läsaren en bild av vad ledarskapsbegreppet 
innebär för oss samt vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid 
ledning av projekt. Eftersom detta är fallet finner vi det inte nödvändigt att 
i någon större omfattning diskutera olika författares syn på de olika 
områdena. De detaljer i den övriga litteraturen som vi har läst och inte vill 
följa har vi istället diskuterat i det inledande kapitlet. Det är inte så att vi 
helt och hållet alltid håller med de teorier som vi valt att använda men de 
fungerar som sagt som verktyg för att låsa upp och hamra till våra 
undersökta fall.  
 
Det arbetssätt vi anammat i vår studie skulle kunna liknas vid det som 
kallas induktion i metodläran. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul är 
induktion att skildra fenomen som finns i verkligheten och sedan sluta sig 
till mer generella utsagor, det vill säga teorier och modeller. Holme & 
Solvang utvecklar detta resonemang genom att beskriva vad Glaser & 
Strauss presenterade redan 1967. Dessa herrar säger att teorin måste passa 
för den situation som beskrivs och samtidigt rymma så många 
allmänmänskliga företeelser att teorin eller modellen fungerar när den 
sedan tillämpas. De empiriska resultaten utgör den grund för den teoretiska 
uppfattning som ligger nära det tema som studien behandlar. Utifrån detta 
kan man enligt Glaser & Strauss i Holme & Solvang föra diskussioner om 
hur man kan utveckla de teoretiska modeller man använt sig av. Annars kan 
man föra en diskussion för att genom en mer jämförande analys av samma 
företeelse i andra samanhang förstärka de teoretiska synsätten som kan leda 
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till en mer generell teori. Av vårt tidigare resonemang om vårt användande 
av teorier går det att förstå att det är den första av dessa två olika 
användningar av teorierna som ligger närmast sanningen i vårt fall.  
 

Hur informationen behandlades efter intervjuerna 

Efter genomförande av intervjuerna transkriberades dessa som tänkt. Detta 
gjorde att vi fick en bättre överblick av det material vi fått fram under 
intervjuerna.  
 
Vi valde att beskriva vårt empiriska material i en sorts porträttform där vi 
har ett avsnitt för varje projektledare. Detta sätt tycker vi passar bra 
eftersom det ger oss och läsaren en bättre överblick av vem som sagt vad i 
intervjuerna och läsaren kan bilda sig en uppfattning om människan bakom 
svaren för att bättre kunna förstå dennes svar och tankar. Eftersom det är 
ledarskapet i stora komplexa projekt vi studerat och vi valde att göra detta 
genom att genomföra intervjuer med projektledare ville vi försöka visa vem 
människan bakom svaren var. En annan anledning till varför vi gjort 
uppdelningen av varje projektledare och intervju för sig är för att det i de 
tre fallen handlar om olika saker rent tekniskt och skulle vi ha gjort en 
sammanställd beskrivning av de tre fallen tyckte vi att det skulle ha blivit 
rörigt och svårt att följa med. Att ha varje projekt för sig leder enligt oss till 
att det går att får en bättre förståelse för helhetsproblematikerna som finns i 
dessa projekt. Citaten vi använt oss av är ett försök från vår sida att läsaren 
ska få insikt i vad respondenten ordagrant sade och till viss del kunna bilda 
sig en egen uppfattning om personen och hans uttryckssätt. Att beskriva 
intervjuerna i porträttform som vi gjort har inspirerats av Marja Soila-
Wadman (2003) som i sin avhandling om organiseringen och ledarskapet i 
filmprojekt använt sig av detta sätt. Vad vi tyckte var att det blev 
lättöverskådligt i hennes framställning. Att vi just hade informationen 
uppdelad mellan de olika projektledarna och inte i olika avsnitt beroende på 
vilket tema som diskuterades försvårade kanske vårt eget analysarbete till 
viss del, men det ökade läsvänligheten i det empiriska avsnittet. 
 
Vid tolkningen av vad som framkommit vid de intervjuer vi genomfört 
måste vi som samhällsforskare ständigt ha i åtanke att det som sägs är 
subjektiva svar från respondenterna. Att tolka svaren vi får är något som 
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samhällsvetenskaperna bygger på. Den metod vi använt för att undersöka 
vårt problemområde bygger på subjektiva utsagor från våra respondenter. 
Dessa är subjektiva hur man än vänder och vrider på dem och färgade av 
respondentens förförståelse, föreställningar och fördomar. Inom 
samhällsvetenskapen undersöks i grunden människors uppfattningar, 
handlingar och muntliga yttringar samt skrivna texter (Gilje & Grimen, 
1992). Det arbetssätt vi beskrivit och det ämnesområde vi beskrivit får oss 
att påstå att vi är hermeneutiker enligt de definitioner som finns i 
litteraturen. Vi skulle också vilja hävda att vi bygger vårt vetenskapliga 
synsätt på vad Anthony Giddens (i Gilje & Grimen, 1992) kallar för dubbel 
hermeneutik. Enligt detta synsätt måste man som samhällsforskare förhålla 
sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna och kan därför 
inte bortse från dessa tolkningar. Detta angreppssätt har dock sina risker. 
Det kan alltid inträffa att uppfattningarna och beskrivningarna som man får 
fram är missuppfattningar av verkligheten och inte hur den egentligen är. 
Vi tycker dock att det är viktigt att ta hänsyn till de känslor som 
projektledarna har gentemot sina projekt eftersom de dagligen arbetar där 
och ledarskap är ett begrepp som dessutom till stor del utgörs av 
människors subjektiva åsikter om andra människor och deras sätt. 

Riktigt eller inte 

Skulle vi då kunna säga att det vi kommit fram till i vår undersökning är 
riktigt och sant? I vetenskapliga undersökningar talas det ofta om de krav 
som ställs på informationen och om informationen man samlat in i studien 
är valid (giltig) och reliabel (pålitlig). Dessa begrepp diskuteras dock oftast 
i samband med kvantitativa metoder. De syftar i första hand till om man 
kan verifiera och garantera att informationen går att lita på och mäta om 
informationen man samlat in är mätt på rätt sätt. Inom det kvalitativa 
arbetssättet som vi använt oss av finns inte detta på samma sätt. När en 
kvalitativ metod används är det svårare att avgöra om informationen man 
får är valid. Detta beror på att forskarens upplevelser av en situation kan 
vara felaktiga. Det kan vara så att vi som forskare inte förstår de signaler 
som i det här fallet respondenterna sänder ut och tolkar dessa på fel sätt 
eller så är forskaren inte helt på det klara över vilket sätt man får fram den 
information som eftersöks. (Holme & Solvang, 1997)  
 



Om studiens utförande                                                         Mörk & Ulander 
 
  

14 

Vårt val av att bara intervjua den officiella projektledaren för varje projekt 
kan vid en första anblick tyckas märkligt eftersom vi ville diskutera det 
delade ledarskapet i projekten. Vår tanke var dock att i första läget få 
projektledarens synpunkter för att genom denne kunna se detta fenomen 
utan att tala med eventuella andra personer med ledarroller. Eftersom vi 
efter genomförda intervjuer ansåg att vi kunde se detta såg vi inte behovet 
av att tala med de andra för att kunna diskutera detta ämne i vår uppsats. 
 
Att skriva en metodbeskrivning i en studie brukar oftast ha till uppgift att 
ge en beskrivning som gör det möjligt för andra att reproducera studien. 
Dock inkluderar den kvalitativa metoden sociala processer vilket gör det 
svårt att återskapa den exakta situationen under vilken insamlandet av det 
empiriska materialet skedde. Holme & Solvang menar dock att 
informationens pålitlighet likafullt kan säkerställas genom just den 
växelverkan som sker mellan forskaren och respondenten i en kvalitativ 
undersökning. 
 
I och med det ovan nämnda kan man fråga sig hur vi påverkar 
undersökningen genom oss själva. Vi har tidigare nämnt vår förförståelse 
som en del i arbetsprocessen. Förförståelsen har mycket att göra med 
objektiviteten en forskare kan ha vid olika tillfällen. Alla har vi förutfattade 
meningar om saker och ting och vare sig vi vill det eller ej kan vi inte 
frigöra oss från våra egna föreställningar och värderingar vi bär med oss. 
Det vi hoppas och tror är att en forskare, med liknande förförståelse som vi 
hade vid studiens start, vid ett genomförande av samma studie skulle 
komma fram till ett liknande resultat. Vi har under hela studiens 
genomförande försökt hålla oss kritiska till de fenomen, teorier och 
uppfattningar vi mött. Genom att vi här har beskrivit våra egna val och 
tillvägagångssätt har vi förhoppningsvis visat på detta. 
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Tre projektledare talar 

Nedan har vi valt att presentera de tre projektledare som vi har intervjuat 
för att få information om hur stora, komplicerade projekt organiseras och 
leds på tre av Sveriges största projektarbetande företag. De presenteras i 
separata delar för att ge en ökad förståelse för varje enskilt fall. 

Adam 

Vi tog kontakt med Mats Ragnarsson på Wenell Management för att 
möjligtvis kunna utnyttja hans kontaktnät i letandet efter lämpliga 
projektledare att intervjua. Efter att vi förklarat vad vi var ute efter så 
föreslog han först och främst Adam på Ericsson. Adam skulle nämligen ha 
hittat en lösning för att hantera stora och komplexa projekt. När vi väl 
träffade denne Adam blev vi en smula förvånade eftersom han var en 
relativt ung man. Adam som ännu inte fyllt 35 år och har bristande 
erfarenhet av att leda projekt, matchar inte vår sinnebild för en ”tung” 
projektledare. Dessa bör, enligt litteraturen, sitta inne med en mängd rutin 
från projekt, vilket i sin tur innebär att de har hunnit komma lite till åren. 
Vi skulle dock få omrevidera vår uppfattning under denna intervju. 
 
Vi kommer något tidigt till vårt möte. Därför får vi sitta i lobbyn och vänta 
ett tag innan Adam möter oss och tar oss med till ett konferensrum och 
bjuder på kaffe. Samtalet börjar lite trevande och vi får veta att han, liksom 
många andra på företaget, har en dubbel examen (ingenjör/ekonom) bakom 
sig. För mindre än tio år sedan kom han till Ericsson för att arbeta som 
programvarukonstruktör i ett projekt som aldrig blev av. Han lyckades 
dock komma med på ett annat projekt där han fick syssla med 
systemverifiering istället och fick så småningom ansvaret att vara 
delprojektledare. Det var i den befattningen han fanns när han plockades 
över till det nuvarande projektet för fem år sedan för att vara 
delprojektledare för programvara. Adam gjorde ett så starkt intryck på den 
dåvarande projektledaren att Adam blev föreslagen att ta över 
projektledaransvaret när denne gick i pension. 
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Att Adam har erfarenhet från en lägre position i samma projekt som han nu 
leder, ser han till största delen som positivt. Detta gör han eftersom han 
ledde en av de mer kritiska delarna av projektet och därför har väldigt god 
insyn och förstår de möjligheter och problem som viktiga delar av projektet 
har. Nackdelen som han ser det är just att han känner till den delen väldigt 
bra och därför kan det vara svårt att hålla fingrarna borta därifrån. Adam 
uttryckte sig så här om saken: 
 

”Det gäller att inte vara inne och peta i den verksamheten för nu är det ju 
en annan person som leder den sen ett par, tre år tillbaka. Men det tycker 
jag att jag lyckas med faktiskt. Att inte peta alltså.” 

Svårhanterligt? Javisst! 

Projektet som Adam leder är mycket omfattande och komplext. En del i 
projektverksamheten som han ser som mycket viktig är att ha tydliga mål 
och att hela tiden hålla sig uppdaterad om hur projektet ligger till i 
förhållande till målen. Det har varit ett problem med just det här projektet 
till en början då funktionerna som produkten skulle ha inte var klart 
definierade. Dessutom har direktiven ändrats under projektets gång. Bland 
annat har detta lett till att projektets slutförande har skjutits fram. 
 
Det är ett av problemen med att ha långvariga projekt med en beställare 
som ändrar förutsättningarna under projektets gång. Dessutom består 
arbetet av en mängd nya komponenter som skall byggas upp från grunden 
utan att projektet har särskilt mycket information och instruktioner att gå 
efter. Han säger att det är lätt att vara efterklok eftersom det gjordes en del 
felbedömningar och misstag tidigt som de fick lida för senare. 
 

”Om vi börjar med själva beställningen: från början var det tänkt att det 
skulle innehålla ganska mycket ny funktion också men efter lite 
förändringar i förutsättningarna hos kunden och lite annat så blev det en 
annan inriktning och då prioriterade de eller lade en del av pengarna på 
framtida utveckling istället. De sa att det här endast skulle omfatta den här 
produktionssäkringsdelen och ta fram de funktioner som redan finns” 

 
Det innebar tvära omkastningar för Ericsson som hade varit inriktat på att 
definiera och utvärdera de nya funktioner som skulle ingå. Nu skulle 
företaget istället bara koncentrera sig på produktionssäkring och använda 
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sig av de gamla funktionerna, men det var inte så enkelt som det låter. 
Företaget hade underskattat detta faktum då man inte tänkt på att det inte 
fanns detaljbeskrivning av de tidigare projekten, utan bara väldigt 
övergripande beskrivningar av själva systemet. Värdefull tid hade gått till 
spillo på grund av de ursprungliga planerna och det gamla systemet gick 
inte att använda rakt av. Detta eftersom det består av tiotusentals 
komponenter och innehåller teknisk apparatur som genomgått en enorm 
utveckling och därför var det många av komponenterna som inte längre 
tillverkades och de fanns heller inte i lager hos Ericsson. Dessutom kunde 
inte projektet dra nytta av den erfarenhet som fanns på området inom 
företaget eftersom de ingenjörer som arbetat med det tidigare systemet 
fortfarande var knutna till det projektet och inte hade tid att medverka även 
här.  
 
Adam säger att det är först för ett halvår sedan som projektet var helt 
överens med kunden om vilka specifikationer som gällde. På frågan om hur 
det är att arbeta med en sådan osäkerhet och att inte veta vad som 
förväntades av honom från början, svarade han så här: 
 

”I en idealvärld ska man ha en fast väldefinierad spec och det är alltid 
önskvärt. Nu är det väl inte ofta som det blir så, det är ju konkurrens om 
upphandlingar och annat. Därför finns det inte tid och resurser att göra det 
i alla fall så att man har ett visst mått av osäkerhet, det tillhör nog 
vardagen. I det här fallet var det alldeles för mycket och det blir ganska 
stressande. Dels vet du inte vad du ska uppnå i slutändan och då blir det 
även svårt att internt kommunicera till projektet vad som är målet.” 

 
Det finns flera orsaker till vad som gör detta projekt så stort och komplext. 
En orsak är det vi varit inne på, nämligen att det är teknologiskt 
komplicerade komponenter som skulle tillverkas och sammankopplas helt 
från början igen och det fanns ingen mall att gå efter. Det fanns inget 
arbetssystem eller tidigare erfarenheter som de kunde utnyttja utan de har 
fått utveckla nya arbetsmetoder och nya verktyg för en ny personal. För att 
ta ett exempel så har det största och mest komplicerade av delprojekten 
fram till idag förbrukat cirka 180 000 ingenjörstimmar vilket skulle 
motsvara en människas arbete under ungefär 150 år enligt Adam.  
 

”Vi ska återskapa hela systemet, alla funktioner som produkten utför skall 
konstrueras om och visas igen att de fungerar. Alla konstruktionsenheter, 
alltså, lösningar, detaljer är också nya då i någon del. Alltså den invändiga 
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arkitekturen är helt omdefinierad och den är också väldigt komplicerad. 
Funktionerna använder de här delarna för en biofunktion. Så det är 
komplicerat i vilken form man än tittar.” 

 
En annan orsak är det stora antalet medarbetare i projektet. De involverade 
personerna arbetar dessutom inom olika organisatoriska enheter och det har 
skett flera omorganiseringar inom projektet som dessutom är äldre än vad 
dagens linjeorganisation är. Som mest har projektet bestått av runt 120 
heltidstjänster, vilket innebär långt fler namn på listan eftersom det är 
många som jobbat deltid i projektet. Idag är siffran nere i 50-55 
heltidstjänster eftersom flera av delprojekten är avslutade och nedlagda och 
projektet närmar sig leverans av den färdiga produkten. Dessutom var 
personalomsättningen stor under slutet av 90-talet, vilket komplicerade 
situationen ytterligare.  
 

”Vi hade ett problem i högkonjunkturen. I IT-eran här var 
personalomsättningen i programvaran extrem, den var 25 % på årsbasis. 
Och vi hade konsulter inne, idag har vi inga konsulter kvar medan då inom 
vissa områden, kunde det vara mer än hälften som var konsulter och de var 
mer pålitliga än de egna anställda (skratt). De var kvar ett tag.” 

 
Kunden är också med och påverkar utformningen av slutprodukten och 
eftersom det är ett tekniskt avancerat projekt är det viktigt att det finns 
klara direktiv på vad det är som kunden vill ha. I detta fall har det dock inte 
varit så utan beställningen har, som nämnt, förändrats under projektets 
gång. Dessutom är det så att det egentligen inte är en beställning som ligger 
till grund för slutresultatet, utan det är flera beställningar. När Adam ger en 
muntlig redovisning för kunden ser han dessa beställningar som ett 
enhetligt projekt. I den skriftliga, officiella redovisningen splittras däremot 
projektet upp i flera delar vilket gör att det är lite svårt att få helhetsbilden 
via denna redovisning. 
 
Slutligen finns det ett stort beroendeförhållande mellan flera av 
delprojekten. Samkörning måste givetvis ske mellan de som utvecklar en 
viss del och de som skall testa dess duglighet. Dessa måste i sin tur ha god 
kontakt med andra delprojekt och så vidare. Projektets organisationsplan 
ses nedan i figur 1. 
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Organisationen tar form 

Överst i denna hierarki finns en styrgrupp och en ”sponsor” som kommer 
från divisionsledningen. Det är där som projektets uppdrag har definierats 
och uppdragsspecifikationen skrivits. Denna sponsor är inte involverad i 
det dagliga arbetet med projektet, utan dennes uppdrag är bland annat att 
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Figur 1 Organisationsplan på Ericsson 
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vara beskyddare och marknadsförare internt i företaget. Dessutom säger 
Adam så här om sponsorn: 
  

”Det är hans ansvar att vi är affärsmässigt rätt ute. Mina yttre ramar och 
mitt uppdrag kan man säga att jag har fått från honom. Vi har fått en 
beställning från kunden och sedan har han översatt det till ett definierat 
uppdrag. Och det är mitt ansvar att jobba inom ramen för det uppdraget 
och nå utsatta mål. Så att det finns ett mötesforum där vi träffas i en 
styrgrupp där jag också är med. Dels som en uppföljning för hur det går, 
men även för att diskutera detaljer i åtagandet.” 

 
Adam upplever att han har stor handlingsfrihet och besitter ett stort 
förtroende från sin sponsor. Samtidigt har Adam ett stort förtroende för 
honom och de har funnit ett arbetssätt som fungerar bra. När Adam var ny 
som projektledare kom flera kallduschar som att de inte skulle klara budget 
och inte klara tidsramarna, vilket gjorde att han körde med öppna kort och 
hade en tät kontakt med sponsorn. Adam berättade exakt hur läget var; vad 
de jobbade med, att det fanns problem och hur de tänkte angripa dem. Det 
var då de började bygga upp ett förtroende för varandra. Det var egentligen 
också då som de satte upp den nuvarande planen som de följt sedan dess. 
 
Det finns ett forum för projektledaren och styrgruppen där Adam varje 
kvartal formellt berättar hur de ligger till och de följer upp en ”actionlista” 
som de har framställt. Enligt Adam är dock den viktigaste uppgiften för 
styrgruppen att agera för att projektet har rätt uppdrag och rätt 
förutsättningar för att utföra uppdraget. Ekonomin är en annan del som 
ingår och de ställer prognoser på var de kommer att hamna. Ibland uppstår 
också frågor om vissa organisatoriska eller tekniska problem som åtgärdas 
verkligen ska belasta just det här projektet då även andra använder sig av 
dessa saker. Det blir kostnader som hamnar i en sorts gråzon och då går 
Adam till sponsorn och diskuterar detta med honom. 
 
Under sig har Adam fem personer med olika ansvarsområden. Dessa 
personer är biträdande projektledaren, projektekonomen, den 
systemansvarige, Configuration Managern och EQ-ingenjören, eller 
projektkvalitetsingenjören som kanske bättre förklarar vad denne gör. 
Adam sitter i samma rum som den biträdande projektledaren och den 
systemansvarige och dessa tre försöker att åtminstone avsätta en halvtimme 
varje vecka till att gå igenom:  
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”vad vi gör, vilka bollar vi springer på och vilka möten som är på gång och 
vi behöver förbereda.” 

 
De har en kalender i ett dataprogram där de skriver in vilka viktiga saker 
som händer under nästkommande vecka. Dessutom finns varsin ruta för de 
två efterföljande veckorna med huvudpunkterna där.  
 
Det sker en uppdelning på arbetsuppgifter dem emellan. Den biträdande 
projektledaren arbetar närmare Configuration Managern och EQ-
ingenjören. Han håller också i ett mötesforum som kallas 
problemrapportmöte, PR-möte, som kommer att förklaras senare. Han 
jobbar sedan en tid tillbaka bara deltid, men ambitionen i projektet har varit 
att den biträdande projektledaren skall kunna ersätta Adam om han tar ett 
annat jobb eller faller ifrån på något annat sätt.  
 
Den systemansvarige är internt ansvarig att se till och hantera frågor om 
åtagandet och de krav som tekniskt sett finns på projektet. Han hjälper till 
med att prioritera vad de ska fokusera på och ingår också i projektets 
ledningsgrupp. Han sitter även med på PR-mötet varje vecka där Adam 
själv inte är delaktig. Projektekonomens ansvarsområde är den ekonomiska 
planen det vill säga budgeten. Configuration Managern ansvarar för den 
fortlöpande dokumentationen i projektet och EQ-ingenjören arbetar med 
projekttekniska aspekter för att förbättra metoderna som används. 
 
Under denna grupp hittar vi de olika delprojekten som har olika tyngd och 
intresseområden. Vi hittar en mängd olika beroendeförhållanden och 
dessutom har det funnits en indelning i ett apparatspår och ett 
funktionsspår. Apparatspåret innebär som namnet antyder att det är de 
fysiska apparaterna inom detta projekt som framtas inom de delprojekt som 
i figur 1 benämns apparatdelprojekt 1-5. Funktionsspåret indelas i de olika 
delprojekt som tar fram och testar funktionerna av programvaran. Dock är 
apparatspåret avslutat idag och det återstår bara lite formella steg. Enligt 
Adam är delprojekten ganska traditionellt indelade efter funktion i linjen, 
men de har en nära relation till varandra. Bland annat så går ett av 
delprojekten ut på att testa dugligheten hos det som ett annat delprojekt tar 
fram. Det finns flera exempel på den här typen av korsrelationer som gör 
att samspelet mellan de olika delprojekten är oerhört väsentligt. Dessa delar 
har dock olika tyngd och då blir även vissa av delprojektledarna viktigare 
än andra.  
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När det gäller den fysiska placeringen av medarbetarna så sitter idag flera 
av delprojekten direkt i anslutning till varandra efter att tidigare ha varit 
placerade enligt företagets linjeverksamhet. Det var ett medvetet val som 
företaget gjorde för några år sedan att sätta personalen mer projektbaserat 
och sedan låta linjen distribuera överflödet istället. Det vill säga att linjen 
handhar de personer som inte är uppknutna i något projekt för tillfället. 
 

”Och det är en framgångsfaktor för projektet. Sen kanske linjen har tappat 
lite av sin kompetens på samma gång. Det kan man debattera om, men för 
projektet har det varit gynnsamt.” 

Hur de drar åt samma håll 

Adam säger att den kanske viktigaste delen i ledningen och styrningen av 
projektet är de olika mötesforum som de håller sig med. Ett av dessa 
innebär att under två timmar varje vecka träffas Adam, ledarna för de fem 
delprojekten i funktionsspåret, den biträdande projektledaren samt den 
systemansvarige i något som de kallar ledningsmöte. Tidigare ingick även 
ledaren för ett av apparatdelprojekten som nu är avslutat. Att inte alla 
delprojektledarna var med berodde på att ett par av dem inte var så 
beroende av det största delprojektet som de andra var. Ledningsmötet 
försöker ha fokus på projektet med ett längre perspektiv, lite mjukare 
frågor. För att hålla ordning och veta vad som ska och har behandlats på 
ledningsmötet har de försökt lite olika varianter. Systemet de har nu och 
som Adam tycker fungerar väldigt bra är att de har en fil i Power Point där 
de varje vecka skriver in de pågående utredningarna och vilka beslut som 
är fattade.  
 
Det är också ledningsmötet som arbetat fram den så kallade 
projektspecifikationen. Det är ett dokument som är ungefär 30 sidor långt 
och definierar projektets struktur, uppdrag och målsättning. Bland annat 
inbegriper dokumentet en tidsplan. Kvalitetsplan, CM-plan och givetvis 
budget är andra redskap som de använder sig av. Eftersom även 
delprojekten behöver sin enskilda styrning har varje delprojekt en 
delprojektspecifikation som utvecklar uppdraget. Adam säger dock att de 
inte arbetar särskilt aktivt i de här dokumenten, utan att de uppdateras 
ungefär en gång per år. Det är snarare ett sätt att summera riktningar och 
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beslut som är tagna snarare än en operativ styrning. Denna roll spelar 
istället de olika mötesserierna. 
 
På fredagar varje vecka träffas ungefär samma människor som träffas på 
ledningsmötet för ett operativmöte. Detta möte behandlar nästa 
programvaruleverans. De har en plan för vad den ska innehålla och de har 
även med sig en bild över de problemrapporter som ska hanteras. Den ska 
innehålla en översynsfunktion, men även alla rättningar för saker som har 
brustit tidigare. De tar också upp de logistiska frågor som är aktuella för 
tillfället. Till skillnad från ledningsmötet är det här mötet ganska hårt 
inriktat på nästa leverans och hur de ligger till mot den plan de har. På detta 
möte fattas även beslut om åtgärder för att se till att planen följs i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
På det så kallade PR-mötet, som tidigare nämnts, hittar vi systemansvarig, 
någon av delprojektledarna och delsystemansvariga. Adam själv är inte 
delaktig i detta möte. Alla felaktigheter eller konstigheter som upptäcks i 
specifikationer eller i konstruktionen rapporteras in i ett 
felrapporteringssystem. Varje vecka går PR-mötet igenom alla felrapporter 
och bedömer både hur allvarligt felet är och hur snabbt det måste åtgärdas.  
 

”För programvaran finns det en leveransplan, de ska leverera i ett antal 
steg. Vi jobbar inte så att vi gör allt på en gång och sen gör all provning, 
utan det är en inkrementell utveckling hela tiden. PR-mötet planerar in när 
det här problemet ska vara rättat för att vi ska hålla oss på plan helt enkelt. 
Säger de då att de klarar jobbet så lägger de även ut vem som är ansvarig 
för att driva frågan vidare. Det kan behövas utredningar för att mer förstå 
problemet eller så är det rättframt och självklart vad som ska göras och vem 
som ska lösa det. Sedan har sådana här problemrapporter olika status 
beroende på var i kedjan vi befinner oss. ” 

 
Den sista stora mötesserien som de har är något som de kallar 
verifieringsrapportering som den systemansvarige håller i. Denna ligger 
inte fast utan de kallar till möte när de har ett resultat att visa för kunden. 
De har närmare 200 tekniska kundkrav som de ska visa att de uppfyller. 
Resultatet har de först verifierat själva innan de rapporterar till kunden och 
visar dem de dokument som bevisar det lyckade resultatet. Förutom att 
redovisa resultat diskuterar de även med kunden på detta möte för att 
förankra att allt är okej. Detta möte har blivit mer aktivt på senare tid när 
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projektet närmare sig sitt slut. När det gäller övriga kundkontakter är det 
Adam själv som har de primära kontakterna. 
 
Utöver dessa möten håller Adam i projektsamlingar ungefär en halvtimme 
en gång i månaden. Där har han som återkommande innehåll att han drar 
helhetsbilden av projektet för medarbetarna och vid behov fördjupar de sig 
i en aktuell del av projektet. Dessutom har delprojekten sina egna 
samlingar där de koncentrerar sig på sin egen del gentemot helheten. 
 
För att klarare beskriva helhetsbilden av projektet började Adam skapa 
något som han kallar för anatomin för ett par, tre år sedan. Det fanns en 
anatomi tidigare också, men den var inte tillräckligt tydlig eftersom de inte 
ens internt i projektet var helt ense om vilka funktioner som slutprodukten 
skulle ha. Därför började Adam omarbeta anatomin som är ett dokument på 
en sida och fungerar som ett lövverk av de funktioner som ingår och även 
beroendet mellan dessa funktioner. Det är enligt Adam en väldigt förenklad 
bild av hur systemet hänger ihop, men han anser att det är ett måste att 
jobba med förenklingar i den här typen av stora och komplicerade projekt. 
 

”det går inte att hålla allt det här i huvudet och även om några få skulle 
kunna det så räcker inte det utan det måste ju ut till nästan alla som 
jobbar.” 

 
När Adam arbetade fram den här anatomin såg han också till att få den 
granskad av, som han uttrycker det, ”rätt” personer. Personerna som var 
både inflytelserika och tekniskt kunniga accepterade den och sedan gick de 
vidare med att skapa olika nätverk av medarbetare kring denna anatomi. I 
början var det forcerat enligt Adam, men idag behövs det inte någon 
pådrivning utan det fungerar av sig självt lite i bakgrunden. Dessa nätverk 
handhar funktioner som går tvärs genom de olika delprojekten och 
innehåller personal från alla de berörda delarna. Det tillsätts också en 
ansvarig för vart och ett av dessa nätverk som ser till att sammankalla 
gruppen vid behov. Dessutom samlades alla delprojektledarna och några 
verifierare när det skulle påbörjas utveckling av en ny funktion för att se till 
att det skrevs en verifieringsspecifikation för hur arbetet skulle gå till i det 
nya teamet. Adam och projektledningen såg också till att nätverken, eller 
de funktionella grupperna som han också kallar dem, samlades vid 
överlämnanden eller när det blev problem inom något område. Detta för att 
reda ut om det är specifikationen som var för dålig eller om det var 
konstruktionen som det var fel på när detta var oklart. Adam tycker att det 
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är viktigt att en sådan kontaktgrupp finns och går att samla på kort tid. På 
detta sätt vet de också inom projektet att de har rätt kompetens för att 
komma till bukt med problemen. Dock säger Adam att det är 
delprojektstrukturen som är den formella strukturen och den är viktig att 
hålla levande. Därför får han se till så att han inte går förbi 
delprojektledarnas befogenheter. Vissa av dessa grupper har varit lyckade 
och andra mer krystade och inte så aktiva, men de lyckade samlas 
fortfarande när de får bekymmer med någonting och behöver ta hjälp av 
varandra. 
 
Ett hjälpmedel som projektet använder sig av för att sprida information är 
via en hemsida på Intranätet. Den fungerar lite som ett klotterplank där de 
senaste nyheterna tas upp. Dessutom finns den övergripande 
styrdokumentationen att finna där och lite bilder på aktiviteter som varit. 
Allt hamnar inte där utan bara de viktigaste målen och det viktigaste som 
händer. Enligt Adam används sidan relativt flitigt, men främst som ett 
komplement. E-post är det som används allra mest. 
 
Det finns ytterligare en roll som Adam uppger som viktig. Det finns 
nämligen en person som har benämningen materielgruppsansvarig som 
egentligen inte tillhör projektet. Han jobbar i gränslandet mellan projektet 
och ett annat företag som tillverkar komplement till den här produkten. Han 
jobbar väldigt mycket mot det andra företaget som Ericsson är beroende av 
för att detta projekts slutprodukt skall ha någon användning. Han är 
dessutom ansvarig för systemsäkerhetsfrågor som är krav för att vissa prov 
skall få utföras. 
 
Adam pekar ut alla ”mottagare” som väldigt viktiga för projektet, kanske 
till och med de allra viktigaste. Bland dessa mottagare hittar vi kunden, 
delprojektet som testar funktionerna, den materielgruppsansvarige som 
nämndes ovan, samt den systemansvarige som har den tekniska expertisen. 
Mottagarna är viktiga eftersom de tar emot såväl delresultat som 
slutresultatet: 
 

”Så att vi vet vad vi siktar mot och kan formulera det och även kan stämma 
av att vi har nått dit eller vad som återstår för att nå dit.” 
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Adam agerar 

Vi pratar vidare med Adam om hans egen roll i projektet och frågar honom 
om hans arbetstider och då kommer det fram att han jobbar mindre idag än 
vad han gjort tidigare. Han säger att han inte har räknat så noga, men att 
han snittar ungefär 40 timmar per arbetsvecka. Vi undrar också hur mycket 
han själv måste vara involverad för att projektet skall fungera. Vi frågar 
honom om var besluten tas, det vill säga om det är han som tar dem eller 
om han överlåter beslut åt andra personer. Han svarar att han försöker så 
långt det är möjligt att driva den linjen att beslut ska fattas där man bäst 
kan. Det vill säga att det är väldigt många beslut som tas längst ned i 
hierarkin; av dem som gör sitt jobb.  
 

”Önskebilden är att alla har en så definierad uppgift att man vet vad 
uppgiften är, men ändå ser sin uppgift i förhållande till andra verksamheter 
som pågår och kan jämka däremellan.” 

 
Enligt Adam är det då också oerhört viktigt att de har en målsättning att 
hela tiden kunna arbeta efter i projektet. Om det inte finns någon sådan för 
en uppgift är det något som är oklart och då får de försöka reda ut det så att 
det finns ett klart mål. 
 

”Det gäller att alla ska kunna förstå sin uppgift och kunna göra något mer 
än uppgiften och inte bara bolla den vidare. Då är det meningslöst. Man ska 
kunna utveckla sin uppgift och förstå hur den hänger ihop i ett större 
sammanhang. Så mitt krav på mig själv är att jag ska förstå projektets 
uppgift och förstå hur den hänger ihop med kundens och divisionens mål. 
På samma sätt måste delprojektledaren förstå sitt delprojekts uppgift men 
han måste också förstå hur projektets mål går före. Det går inte att säga att 
man har gjort sitt och så har man glömt bort att stämma av med 
omgivningen att vi är synkade. Det är inte bara mitt ansvar utan det är 
deras ansvar också att ha sån kommunikation med omgivningen så att vi 
anpassar oss hela tiden, och att man i delprojekten formar en organisation 
som fungerar i delprojektet och att man kan följa upp hur det går och tidigt 
rapportera avvikelser” 

 
För Adam är det viktigt kommunicera gemensamma mål och att det finns 
en nedbrytning av målen. Dessa mål bryts ned och de inblandade ges 
nästan fritt spelrum eftersom han är ute efter en målstyrning och inte en 
detaljstyrning. 
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”Alla resultat ska ju inte gå till mig så att jag ska ge till nästa. Helst vill 
man ju att det ska fungera av sig självt”  

 
Hans roll blir att till stor del fundera över de roller som finns i projektet och 
se hur de olika forumen som de använder sig av fungerar. Även om han 
inte är med själv överallt så är han alltid med i initieringsstadiet när de ska 
ta fram en ny struktur för någon verksamhet eller när en ny roll skall 
upprättas. Då är han engagerad tills han ser att det blir som de har tänkt. 
Sedan ägnar han fokus till nästa sak. De enda gånger som han ägnar sig åt 
rent tekniska problem är när han försöker förstå ett problem för att kunna 
organisera en lösning. En sak som han ägnat mycket tid till i detta projekt 
är arbetet med dokumentationen. Eftersom det inte fanns särskilt mycket 
information att gå på i projektets initieringsskede har han försökt lappa 
ihop det lilla som fanns och förtydliga det. Även kundkontakter har krävt 
mycket tid då de inte har varit helt överens om vilka specifikationer som 
gällde förrän helt nyligen. När vi frågar honom om hur han vill att hans 
medarbetare ska se på honom svarar han: 
 

”Tydlig och rak och ärlig känner jag spontant, sen skulle jag hoppas att jag 
är engagerande ibland också, det vet jag att jag kanske inte alltid är.” 

 
Han frågar också sina medarbetare på personliga möten om hur de upplever 
honom för att få veta om hans önskebild stämmer överens med 
verkligheten. På dessa möten diskuteras det om hur projektet fortskrider, 
hur Adam tycker att medarbetaren fungerar i sin roll och vice versa. Adam 
tycker att en öppen och ärlig kommunikation är huvudingrediensen i hans 
ledarskap. Personalen måste kunna komma och säga vad de tycker till 
honom likväl som han kan göra detsamma. Dessutom förväntar han sig att 
folk ska komma till honom i ett tidigt skede och rapportera avvikelser från 
planen och då helst även ha egna förslag på hur man kan komma till rätta 
med problemen. De ska gärna försöka lösa problemen på egen hand och 
inte komma och be Adam om hjälp, men ändå hålla honom underrättad om 
utvecklingen. De bör inte komma till honom i sista stund och säga att det 
blir en försening och att det kommer att bli si och så mycket dyrare än 
beräknat.  
 

”Jag tror på öppen kommunikation, det är enda chansen. Men samtidigt 
gäller det att ha lite olika perspektiv, dels det här övergripande 
perspektivet; vad är projektets mål och hur ligger vi till med det? Det gäller 
att vara ganska rak och tydligt på hur vi går mot det målet och då behövs 
inte så många meningar eller fakta för att beskriva det egentligen. Sen finns 
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det ett annat perspektiv givet den situation vi har; vad är det bästa vi kan 
göra med det? Ibland missar vi viktiga mål eller ser ut att missa viktiga mål 
och  då kanske vi måste säga det och fråga oss: vad kan vi göra istället? 
Eller kan vi ta ikapp det på något annat sätt eller kan vi lindra skadan?” 

Och ansvaret tillhör? 

Eftersom det är möjligt att definiera många olika områden och 
beslutstagande personer inom projektet så uppstår givetvis problem med att 
vissa frågor faller mellan stolarna. Adam säger att det alltid finns 
gränszoner som är otydliga och roller som är felaktigt bemannade eller inte 
tillräckligt definierade. Dessa gränszoner finns mellan grupper, individer, 
delprojekt och organisatoriska enheter. De kan också finnas mellan 
delprojekt och projektledning samt mellan projektledning och sponsorn. En 
av Adams uppgifter som projektledare är att försöka identifiera sådana 
problem, men han säger också att det är allas ansvar att tala om att någon 
fråga inte hanteras. Det är lättare sagt än gjort att lösa den här typen av 
problem eftersom det första som gäller är att få reda på att det finns en 
sådan fråga. När det väl har identifierats gäller det för Adam att så fort som 
möjligt sätta arbetet i rullning och försöka ta reda på orsaken till att det 
hade fastnat i första läget så att inte problemet upprepas. Var det ett 
missförstånd eller är det något som är otydligt? Vi frågar honom då om det 
är han som sedan tar ansvar för att problemet blir löst och då svarar han: 
 

”Helst inte. Det är lätt att ta på sig alla bollar själv som ligger och rullar 
runt utan att någon lyfter dom. I första hand försöker vi utreda vem som 
egentligen borde driva det och kontakta och prata med honom. Sen kan det 
ha ändrat sig efter att man snackat med den här personen och fått dens 
uppfattning, så man kanske omvärderar det då. Det beror helt på vad det är 
för typ av fråga. Men utgångspunkten är att jag vill hålla i 
projektövergripande väldigt kritiska frågeställningar. Sen kan det av 
tidsskäl vara så att den som borde göra det inte kan, inte hinner göra det 
och gör något annat väldigt viktigt så att vi får hjälpas åt. Det handlar om 
det också. Att ha exakt definierade gränssnitt mellan alla det tror jag inte 
på, utan snarare en nivå ovanför. Återigen det här med målstyrning, vad är 
målet? Vi ska vara i största möjliga mån ett lag där vi använder spelarna 
på rätt plats så mycket som möjligt, men man måste ju kunna rycka in och 
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hjälpa till där det behövs även om man inte är förstahandsvalet alla 
gånger.”  

 
Eftersom Adam lägger så mycket ansvar hos de olika individerna samt att 
han har ett nära samspel med flera av de vikigare rollerna innebär det att 
han måste ha en stor tillit till sina medarbetare. Framförallt tycker han att 
det är oerhört viktigt vilka som omger honom i de ledande rollerna. Han 
har faktiskt fått flytta på tre delprojektledare som inte hade fungerat så bra. 
Huvudproblemet var att saker som skulle ha blivit gjorda inte hade blivit 
det av olika anledningar. Som projektledare har han också möjligheten att 
minimera risken för sådana problem då han själv får välja sina 
projektmedlemmar. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom 
att många av dem han kanske skulle vilja ha med redan är uppbokade av 
andra projekt vilket gör valfriheten mindre. Dessutom måste han kunna 
argumentera för varför han vill eller inte vill ha en särskild person. 
 
Saker som gör Adam frustrerad när han leder projektet är bland annat när 
den omtalade kommunikationen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. 
Han kan tycka att ett budskap har varit relativt klart och tydligt och ändå 
har det inte tagits emot på rätt sätt, missförståtts eller förvrängts på något 
sätt, eller helt enkelt inte alls kommit fram. Det som gör honom mest 
frustrerad är dock när någon inte gör det som denne har sagt att den ska 
göra. De kan ha varit överens om att personen ska göra något eller meddela 
något och det inte blir gjort. En viktig del med denna frustration är att 
Adam själv arbetar med att inte samla på sig en massa problem själv och 
det är något som han också försöker sprida till delprojektledarna. Adam 
anser att det blir mycket värre om man försöker mörka och dölja problem. 
Detta hänger ihop med öppenheten som han vill ha i projektet. Om man 
istället informerar om läget, vad man gör och hur man ser på situationen får 
man också oftast förtroendet att göra något åt det. Adam säger att om han 
inte själv hade arbetat på det sättet hade han aldrig överlevt sin roll i 
projektet. 
 
Vi frågar honom också om vikten av att inneha ledaregenskaper respektive 
teknisk kompetens för såväl hans egen position som andra viktiga 
positioner inom projektet. När det gäller ledaregenskaper för 
delprojektledarna säger han så här: 
 

”Det beror lite grand på storleken på delprojektet. De största delprojekten 
har kanske i sin tur en understruktur då, med ytterligare någon ledare som 



Tre projektledare talar                                                          Mörk & Ulander 
 
  

30 

är närmare de som utför det tekniska arbetet och då krävs det till att man är 
mer mogen i sitt ledarskap än om man utför jobbet direkt själv eller om man 
leder i nästa led. Jag tycker att ledaregenskaperna är väldigt viktiga i 
projektledarroller, men de minskar i betydelse om delprojektet är litet. I 
extremfallet så innefattar ett delprojekt en person, men man kanske inte ska 
kalla det för projekt. Men det styrs lite av hur stor andel direkt tid du själv 
jobbar i produkten och hur väl insatt du är.” 

 
I apparatdelprojekten har den tekniska kompetensnivån varit högre hos 
projektledarna, medan det största funktionsdelprojektet har haft flera 
ledande personer och där huvudledaren främst har ledarkvaliteter. När det 
gäller sin egen position anser Adam att ledarskapsegenskaperna definitivt 
är viktigast, men att det inte skadar att kunna åtminstone delar av tekniken. 
Detta eftersom det skulle vara svårt för honom att vinna inflytande i 
organisationen om han inte stod på en kompetensdel. Det är också viktigt 
för att han måste kunna sätta sig in i vad som ska göras för att kunna välja 
rätt person att sköta om det specifika området. 

Slutligen 

Adam fick även frågan om vilka egenskaper han skulle framhålla som 
viktigast för att kunna leda detta projekt om han träffade sin efterträdare. 
För det första säger han att projektledaren måste våga lita på andra. Han 
måste kunna tro att andra kan klara en uppgift och lita på att det blir gjort 
fast han inte kan syna i detalj hur de väljer att lösa den och se att det hela 
går ihop. Han säger att han utvecklades på det planet när han gick från att 
vara delprojektledare för en liten grupp till att leda det största delprojektet i 
det nuvarande projektet. Tidigare hade han känt till allt som kunde göras 
och faktiskt kunna lösa allt om han bara haft tid. Detta blev omöjligt i hans 
nya befattning 
 

”Det steget där var ett mentalt viktigt steg. Den egenskapen förstärktes och 
du måste ha den egenskapen som projektledare. Det finns ingen chans att 
kunna allting. Det är inte meningen och det kravet ställs inte heller på dig. 
Att ta det steget att visa tillit till andra är viktigt om man inte gjort det 
tidigare.” 
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Sedan tillägger han att det gäller att inte heller dra sig för att tala sanning. 
Att vara ärlig mot din chef och även mot din chefs chef eller mot andra i 
organisationen som du inte har träffat men som har en auktoritet. Dessutom 
ska du våga driva en tydlig linje och inte vackla för mycket. 
 

”En stor framgång i det är också att förankra det man gör under resans 
gång. Så det ska inte vara någon streber som tror att han ska lösa allting 
själv och försöka mörka och samla på sig problem och försöka fixa allt 
innan man delegerar, för då kan han hamna riktigt snett.” 

 
Slutligen säger Adam att han mycket väl kan tänka sig att ta på sig ett 
liknande ansvar i framtiden, men att han även kan tänka sig andra roller. 
Han ska dock ta en paus efter detta projekt för att vara pappaledig. Vad 
som händer sedan? Ja, han har lite idéer i alla fall… 
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Bertil 

Projektledaren Bertil möter oss i receptionen på ABB denna gråa och 
regniga onsdag i början av december. Vi går tillsammans med Bertil till 
kontorets konferensrum där vi ska hålla till under intervjun. Vi blir genast 
erbjudna kaffe och vi får lite frågor om varför vi gör denna studie och vad 
vår inriktning i utbildningen är. Vi kommer sedan tillbaka till 
konferensrummet och vi fortsätter det samtal som hade påbörjats i 
kafferummet. Bertil börjar genast berätta om sin projekterfarenhet utan att 
vi egentligen ställt någon fråga än. Han börjar helt spontant att berätta om 
de affärsprojekt han lett och det verkar som om att han verkligen brinner 
för det här med projekt. 
 

”Jag har alltid gillat att vara projektledare, så att om jag ska välja mellan 
att vara linjechef och projektledare, då väljer jag nog projektledare.” 

Den långa färden till nuet 

Bertil är en medelålders man med stor erfarenhet av arbetet med att leda 
projekt. Bertil började arbeta inom ABB i början av 1970-talet och har 
sedan dess från och till lett både mindre och större projekt. Han har suttit i 
andra ledande positioner inom företaget vid flera tillfällen men alltid 
återkommit till att leda projekt. Till skillnad från Adam matchar Bertil den 
sinnebild som litteraturen givit oss av en projektledare; erfaren, 
medelålders och man. När han påbörjade sin karriär på ABB startade han 
som konstruktör eftersom han har en ingenjörsexamen i grunden. Han 
började med att vara elevingenjör, vilket kan liknas vid dagens 
traineeprogram. 
 

”Jag började som konstruktör. Det är så att när man kommer direkt från 
skolan är det tekniken som man kan, men man kan ingenting om det andra.” 

 
Efter sitt första år på företaget blev Bertil säljare av ABB:s tjänster och 
produkter. Detta var något som var planerat. Under denna period arbetade 
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ABB på ett annat sätt än man gör idag. Projektledare var det ingenting som 
hette, utan… 
  

”…när en försäljare hade lyckats sälja en anläggning, då fick han även ta 
hand om eländet. Projektledare fanns inte. Det var naturligtvis väldigt 
uppfostrande för att alla misstag man hade gjort under försäljningsskedet, 
de fick man reda upp själv. Det är ju naturligtvis väldigt lärorikt. Men sen 
var det så att anläggningarna växte i storlek och till slut gick inte det här att 
kombinera. Alltså när man var mitt inne i ett projekt som projektledare då 
kunde man inte samtidigt hålla på med offerter. Man räckte inte till.” 

 
Detta ledde till en förändring av hur ABB såg på arbetet och organiseringen 
av dessa större åtaganden. De bestämde sig för att dela upp arbetet och då 
blev hälften av säljarna renodlade projektledare och andra hälften säljare. 
Bertil som varit väldigt aktiv och bra på själva försäljningen hade således 
en mängd olika projekt som han ansvarade för vid tillfället för 
omorganiseringen. Av denna anledning blev Bertil projektledare även om 
han fortfarande tycker att det inte var särskilt logiskt att han som var en av 
företagets bättre försäljare blev satt att driva och leda projekt.  
 
Efter denna uppdelning arbetade Bertil med en mängd stora och, i de flesta 
fall, internationella projekt. Vid ett antal tillfällen var han projektchef och 
var överordnad projektledarna för ett antal större projekt på samma gång. 
Han var då inte direkt involverad i projekten utan fungerade mer som en 
mentor och övervakare för projektledarna. Bertils har således erfarenhet av 
stora och komplexa affärsprojekt som i de flesta fall varit av internationell 
karaktär. Han har arbetat med projekt i såväl Asien och Australien som i 
Nordamerika. 
 
Efter en lång period med projektledning kom Bertil tillbaka till sina rötter i 
företaget genom att han vid en ytterligare omorganisering blev chef för 
konstruktionsavdelningen på en av divisionerna och som han själv säger:  
 

”Och då var jag tillbaka där jag började. Jag började som konstruktör, så 
att cirkeln var sluten på något sätt.” 

 
I mitten av 90-talet kom en stor besparingsvåg inom företaget och företaget 
drog ned på en mängd funktioner och Bertils var en av dessa. Bertil flyttade 
vidare och kom att arbeta som konsult internt i företaget. Detta gjorde han 
ett antal år för att sedan igen bli påtänkt för ett av de största projekten inom 
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ABB. Detta projekt genomfördes dock aldrig, men Bertil hamnade trots 
detta återigen inom projektledningen i företaget och arbetar nu som 
projektchef i en del av den gamla koncernen. 

Modellen utformas 

Eftersom Bertil inte arbetar som projektledare just nu är det svårt för 
honom att beskriva ett projekt han arbetar med. Vi ber honom istället att 
antingen berätta om något specifikt projekt som han tycker varit intressant 
eller om stora och komplexa projekt i allmänhet och på det sätt han sett och 
upplevt sitt eget och andras ledarskap i dessa. Bertil väljer att berätta 
generellt eftersom han inte kommer ihåg alla detaljer om de specifika 
projekten. Vi ber honom således att ge oss exempel på hur det fungerat de 
flesta gånger han lett projekt och om det funnits avvikelser till detta. 
Eftersom beskrivningen inte rör ett specifikt projekt kommer den att bli lite 
annorlunda i jämförelse med Adam och Ceasar. 
  
Bertil börjar således berätta om sina erfarenheter som projektledare guidade 
av våra frågor. Inom ABB arbetar man som sagt med projektformen sedan 
mitten av 1970-talet. Företaget följer inte någon speciell modell när projekt 
sätts upp utan det finns istället en lista med regler som ska uppfyllas. Dessa 
regler har inte ändrats särskilt mycket sedan de började arbeta med projekt 
inom företaget. Inom de ramar som dessa regler ställer upp, utformas 
projektarbetet på det sätt som passar det enskilda projektet på bästa sätt. 
Projektet tar alltså själv fram en modell som de ska följa. 
 

”De känner ju för den själva då. Istället för att något trycks på dem 
uppifrån så har de tagit fram en egen modell som de äger själva som de 
känner för. Men den måste uppfylla de här överordnade reglerna.” 

 
Detta sätt att organisera projektarbetet valdes eftersom ABB:s verksamhet 
är för diversifierad för att ett enhetligt arbetssätt ska kunna fungera för hela 
företaget. För att vi ska få en bättre förståelse börjar Bertil med att beskriva 
hur projekten är uppbyggda och organiseras.  
 

”Det är så att i sådana här stora projekt, vi talar nu om projekt i 
storleksordningen ett par hundra miljoner och uppåt, och det är klart att det 
inte är en person som kan leda ett sånt, utan vi har en projektledningsgrupp. 
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Dels finns det en projektgrupp med alla människor som jobbar i projektet, 
men sen finns det en bit av de här, en delmängd, som är 
projektledningsgrupp.” 

 
En stor skillnad som Bertil ser mellan stora, komplexa projekt och mindre 
projekt är att när det är litet och utan komplexitet behövs generellt ingen 
projektledningsgrupp. Det är istället projektledaren som tar på sig allt 
ansvar och är en form av specialist. Det kan till och med vara så att 
projektledaren kan vara en resurs i sitt eget projekt och ska kunna klara av 
att sköta allting själv och därmed måste denne kunna en mängd olika saker. 
I de större går inte detta med tanke på att dessa kan vara värda 100-200 
miljoner kronor, involverar många människor och kan vara tekniskt 
komplicerade. Projektledaren blir då mer av en generalist än en specialist 
som Bertil uttrycker det och har en mängd specialister och experter som 
hjälper till.  
 
Inom dessa projekt finns det alltså en mängd olika delar som är viktiga för 
att projektet ska kunna genomföras. Det som enligt Bertil är de viktigaste 
funktionerna/grupperingarna är projektledningsgruppen. I denna ingår det 
en mängd olika människor som har stor betydelse för projektets framgång. 
Projektledningsgruppen är ofta intimt sammankopplad och samarbetet 
mellan personerna i denna grupp är av yttersta betydelse vid större projekt. 
Förutom projektledaren ingår oftast även delprojektledare, planerare och 
administratör. Antalet delprojektledare varierar naturligtvis beroende på 
antalet delprojekt, men de brukar vara mellan tre och fem stycken. Vid 
tekniskt komplicerade projekt medverkar även en teknisk projektledare i 
denna grupp. Dessa personer spelar naturligtvis olika roller i 
ledningsfunktionen i projektet. Totalt brukar det ingå ungefär ett tiotal 
personer i projektledningsgruppen. 
 
Ovanför projektledningsgruppen i hierarkin sitter en styrgrupp som ibland 
till och med innehåller VD beroende på om projekt är den huvudsakliga 
inkomstkällan för företaget. Nedanför delprojektledarna sitter givetvis de 
människor som så att säga utför jobbet i projektet, det vill säga olika 
ingenjörer och annan personal. Totalt i ett projekt kan det ingå mellan 50 
och 100 personer i heltidstjänster räknat. Dock ingår normalt sett många 
fler personer under begränsad tid i projektet. Detta för att personer med 
specialkompetens kommer in och utför sin del och återgår sedan till andra 
uppgifter.  
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”Det kan vara väldigt många namn men inte så mycket tid i manår så att 
säga.” 

Kunden säger sitt 

Sedan ingår givetvis även beställaren, det vill säga kunden, i 
konstellationen som påverkar och driver projektet. Eftersom det ABB 
levererar är skräddarsydda lösningar på olika problem blir kunden naturligt 
involverad i projektledningsprocessen. 
 

”Det är ingen produkt som man kan ta från hyllan utan de måste göra den 
som kunden vill ha den. Kunden har på något sätt specificerat vad han vill 
ha.” 

 
Det blir då extra viktigt att samarbetet mellan projektledaren och kunden 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kundens involvering kan se lite olika 
ut men den baserar sig alltid på att kunden agerar som beställare och en 
förhandling följer där alla önskemål samt åtaganden specificeras. Allt 
sammanfattas i ett kontrakt som kan vara flera tusen sidor långt. Det finns 
mycket som gör att relationen med kunden inte alltid är så enkel. Dessa 
projekt rör sig som nämnt om mycket stora summor pengar, men också 
väldigt stora åtagande rent tidsmässigt från kundens sida, vilket kan komma 
att försvåra för projektledaren. Kundens åtaganden i tid räknat kan vara 
mer än 40 år om man räknar med hela processen.  
 

”Men man ska ha klart för sig att bygga en sådan här anläggning, det är 
ofta för kundens del ett väldigt långt perspektiv. Ta till exempel ett 
extremfall ett land någonstans som kommer på att om 10 år kommer vi ha 
kraftbrist i det här landet om vi inte gör något. Vi måste bygga ett kraftverk. 
Jaha vad ska vi ha för sort då? Ska vi ha olja, eller kol eller har vi något 
vattenfall eller ska vi bygga kärnkraftverk? Det är en massa olika saker som 
det måste beslutas om och så tar man beslutet om att bygga den här typen 
och så skriver man ner en massa specifikationer och skickar ut 
förfrågningar och begär in offerter. Det är en jättelång process. Den kan 
hålla på i 10 år innan vi får en beställning. Sen ska vi bygga en anläggning 
på ett par år och sedan ska det leva i 30 år. Det är enorma perspektiv, och 
det är klart att under den här långa tiden så hinner omvärlden förändras 
och det betyder att det som man en gång skrivit i sin specifikation kanske 
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inte längre stämmer av någon anledning och då blir man tvungen att 
ändra.” 

 
Kunden kan av andra orsaker göra projektet komplext och svårhanterligt. 
Detta medför att en annan viktig del av projektledarens arbetsområden 
ligger inom förändringshantering, att klara av att arbeta under ändrade 
förhållanden. Att förutsättningarna ändras ser Bertil dock inte som enbart 
ett problem utan faktiskt mer som en affärsmöjlighet; att få sälja mer och 
större delar med andra specifikationer. Ett vanligt problem för ABB i dessa 
projekt är att den ansvarige hos kunden inte tar beslut, i vissa fall av rädsla 
för åtgärder från högre instans. 
 

”…det är så att i vissa länder är regimen så hård att folk vågar inte fatta 
beslut. De vet att om de fattar fel beslut så är det ”huvudet av” nästan. Så 
alla beslut bollas uppåt och till slut hamnar det nästan på energiministerns 
bord och han har rätt många beslut att fatta så det tar ofta väldigt lång tid.” 

Avståndet påverkar 

Bertil säger att det kan vara svårt som projektledare i dessa stora projekt att 
alltid ha koll på vad alla håller på med. Ofta är det så att delar av 
verksamheten ligger i andra delar av världen och då fungerar det inte att gå 
och prata med personerna i projektet. Detta får då istället en lokal 
projektledare sköta om på plats. Denna persons arbete är oftast relaterat till 
kundkontakterna. För att den lokale projektledaren ska veta vad han kan 
och får göra och på vilket sätt projektledningsgruppen ser på saker och ting 
brukar man i början av projektet lägga in några möten på plats i landet där 
projektledaren ingår för att informera och delegera ansvar. Det finns dock 
problem med detta. 
 

”Så att där finns det ett ansvar lokalt och den här lokala projektledaren, 
han är då också definitionsmässigt en delprojektledare. Där finns en 
utmaning: att få med den här personen i den här loopen på något sätt.” 

 
Som Bertil säger är den lokale projektledaren en delprojektledare och 
väldigt viktig för projektets framgång. Även om den lokale projektledaren 
har som uppgift att vara kundkontakt vid internationella projekt ser Bertil 
projektledaren som den som ska ha det slutgiltiga kundansvaret och föra 
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den huvudsakliga konversationen med kunden. Det är därför det är vanligt 
att projektledaren finns med vid de inledande förhandlingarna med kunden 
på plats. 
 

”…projektledaren är så att säga vår främste representant mot kunden och 
det finns ingen annan som går emellan och sköter den biten utan det är 
projektledaren.” 

Inte bara Bertil 

Projektledaren kan enligt Bertil inte göra allt själv i dessa projekt, han 
måste delegera arbetet som vi nämnt. Han gör det dels till den lokale 
projektledaren men också till andra och i första hand de andra 
delprojektledarna.  
 

”…man jobbar ihjäl sig som projektledare om man inte kan delegera. Så det 
är viktigt. Delegera, att sätta mål, men inte i detalj tala om för folk hur de 
ska göra utan komma överens om att så här ser resultatet ut, men vägen dit 
den är upp till folk själva.” 

 
Delprojektledarnas ansvar ligger oftast i tekniska frågor som rör olika delar 
av produktion av projektets komponenter. Det är enligt Bertil inte 
projektledarens sak att detaljstyra dessa personer utan att endast ge dem en 
målbeskrivning och låta dem göra jobbet med att nå detta mål på bästa sätt. 
Ur Bertils synvinkel går det inte för en projektledare att känna att det är ett 
måste att hålla koll på allt. 
 

”Det är också det här att när man delegerar då måste man samtidigt 
acceptera att det blir inte exakt så som om jag hade gjort det själv. Och det 
måste man acceptera, men det kan vara bra för det. Det kan till och med 
vara bättre. Men man måste liksom acceptera att det inte blir som om jag 
hade gjort det själv. Jag har sett projektledare som sitter fast i det, som har 
svårt att delegera därför att de vill ha allting på sitt sätt och därför får de 
göra allting själva. Det är förödande.” 

 
Han poängterar att delprojektledarna har ganska mycket självbestämmande 
men att detta kanske inte är officiellt klarlagt. Delprojektledarna kommer 
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normalt sett också till Bertil när det är något som ska samordnas med andra 
delar i organisationen. 
 

”Sen är det naturligtvis projektledaren som har ansvaret för att det här 
funkar ihop då. Samordningen. Men delprojektledarna har ganska mycket 
befogenheter i praktiken utan att det kanske för den skull är formellt fastlagt 
på något sätt, men det funkar så i praktiken” 
 

Att delprojektledarna har ett mer tekniskt kunnande än projektledaren är 
något som oftast är självklart. Enligt Bertil behöver inte delprojektledarna 
ha samma generalistiska inriktning som projektledaren för hela projektet. 
Ju längre ner man kommer i delprojekten desto större blir 
specialkompetensen rörande tekniska detaljer. Projektledarens tekniska 
kompetens behöver dock inte vara så stor eftersom att delprojektledarna 
kan dessa bitar, och i stort nästan bara arbetar med dessa.  
 
I vissa projekt finns det enligt Bertil anledning att även ha en så kallad 
teknisk projektledare. Denna projektledare sitter med i 
projektledningsgruppen och svarar för den tekniska samordningen om 
projekten blir alltför tekniskt komplicerade och komplexa. Denna tekniska 
projektledare ansvarar för de tekniska bitarna i allmänhet och leder inte 
något delprojekt själv. Att ha en biträdande teknisk projektledare 
underlättar givetvis arbetet för projektledaren som inte behöver ägna sig åt 
tekniska detaljer som han oftast inte heller förstår hela vidden av. 
Projektledaren kan istället ägna sin tid åt andra, mer personal- och 
projektövergripande problem och sakfrågor. 
 
De andra viktiga rollerna i projektgruppen är som tidigare nämnt, 
administratören, controllern samt planeraren. Dessa roller/personer ingår i 
projektgruppen och sitter därmed också tillsammans med projektledaren 
och delprojektledarna i ledningen för projektet. Alla dessa roller är till för 
att underlätta för projektledaren och avlasta delar av hans arbetsbörda. 
Administratören har till uppgift att hålla reda på alla papper och dokument i 
projektet och se till att alla förnyade specifikationer skickas ut till kund och 
att de kommer tillbaka godkända. Controllern har ansvaret för de 
ekonomiska frågorna inom projektet. Om planeraren säger Bertil: 
 

”…planeraren måste vara en person som avlastar projektledaren. De ska 
givetvis vara överens om hur det ska se ut. Och när jag säger planering så 
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menar jag inte bara tidsplanering, utan jag menar planering som ett större 
begrepp än bara tidsplanering.” 

 
Av de viktiga rollerna i projektets uppbyggnad återstår endast styrgruppen. 
Styrgruppen består av olika chefer på högre nivå inom divisionen eller 
företaget. Styrgruppens roll i projektet blir att till största delen prioritera 
mellan olika projekt när det visar sig att företaget inte kommer att kunna 
leverera alla beställningar i tid utan måste välja vem som är viktigast. 
Medlemmarna i styrgruppen har inte ett specifikt projekt som de brinner för 
som de vill genomdriva utan de ser istället till företagets bästa i stort. 
Styrgruppen är också involverat i enskilda projekt vissa gånger när större 
beslut tas men som Bertil säger: 
 

”Det här med befogenheter är något av en teoretisk, akademisk historia. 
Jag brukar säga som så att som projektledare tar du de befogenheter du 
tycker att du behöver och sedan får du väl be om godkänt i efterhand av 
cheferna om det skulle behövas.” 

 
Alla dessa aktörer interagerar givetvis på olika sätt med olika parter under 
projektets gång. Det uppkommer problem som måste lösas och beslut som 
ska fattas och då kan man undra hur detta går till enligt de erfarenheter 
Bertil har av projektledning i dessa stora och komplexa projekt.  

Att kommunicera är viktigt 

Den viktigaste formen av kommunikation inom projektets ramar är enligt 
Bertil den personliga mötesformen. Det pågår ständigt en mängd olika 
möten i projektet. De viktigaste mötena är när projektledningsgruppen 
träffas och går igenom de viktigaste bitarna av vad som händer i projektet. 
Detta händer ungefär en gång i veckan. Sedan sitter ofta viktiga personer 
nära varandra rent fysiskt och detta underlättar givetvis kommunikationen.  
 

”…man hör varandra, ser varandra och man hör vad folk pratar om i 
telefon och med varandra. Så man har en väldigt bra koll på läget.” 

 
Andra mötesgrupper existerar också såsom att delprojektledarna har egna 
möten för att samordna och koordinera olika teknikbitar och andra tekniska 
problem. Eftersom det läggs så stor vikt vid möten är det viktigt att de 
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personer som är med och sitter på de olika posterna dels känner varandra 
och dessutom kan samarbeta. För att få detta att fungera påbörjas varje 
projekt med att alla som är aktiva inom projektet flyttas till ett speciellt 
kontorslandskap där de arbetar tillsammans de första månaderna. När ett 
nytt projekt dras igång träffas dessutom alla projektmedlemmar och går 
igenom målen och hur projektet är tänkt att fungera.  
 

”Sen att man har ett projektmål är självklart. Att alla, för det första, är 
delaktiga, att man känner för det. Om man sätter upp mål så att folk inser 
att det här kommer vi aldrig att klara, då har man heller ingen respekt för 
målen. Den tappar man då. Utan man måste känna som att ”ok, det här är 
en väldig utmaning, men vi klarar det, vi känner att vi kan klara det”. 

 
Det finns även andra kommunikationsformer som används flitigt inom 
dessa projekt. E-post har blivit väldigt vanligt på senare tid. Det 
förekommer även olika former av telefonmöten. Dessa kan dock medföra 
problem. Dels gäller dessa problem att om medlemmarna av projektet 
befinner sig på olika platser i världen infinner sig tidszonerna som något av 
ett administrativt problem. Vem ska gå upp på morgonen eller mitt i 
natten? Dels gäller problemet att en projektledare måste kunna lita på 
människorna och veta vilka de är och det kan vara svårt att få till 
relationsmässigt via telefon. Detta medför att Bertil föredrar att träffa även 
de medlemmar av projektet som befinner sig i andra delar av världen för 
att kunna bilda sig en personlig uppfattning och våga lita på personen i 
fråga.  
 
Alla de aktörer som ingår i ett projekt har givetvis olika roller att spela för 
att allt ska fungera. När det gäller projektledaren själv ingår det många 
uppgifter i hans roll. Uppgifterna är av skiftande karaktär beroende på i 
vilken fas projektet ligger i och vad det är för specifikt projekt. Bertil 
sammanfattar projektledarens viktigaste uppgifter på följande sätt: 
 

”Man måste kunna delegera. Man måste kunna få en grupp att funka 
tillsammans så att man får den där gruppkänslan och folk jobbar ihop. Det 
är det här med målen och tydligheten och sedan beslutsfattandet. Det låter 
enkelt: öppenhet och kommunikation, alltså, information” 

 
Detta med att kommunikation, öppenhet och delegering av ansvar är 
väldigt viktigt, betonas flera gånger under vårt samtal. Även att 
projektledaren måste våga ta beslut, men även att våga delegera 



Tre projektledare talar                                                          Mörk & Ulander 
 
  

42 

beslutsrätten till andra, understryks av Bertil. Han påpekar dock också att 
han gärna vill ha insyn i vad de andra gör i organisationen. Han vill ofta 
vara delaktig i möten som är viktiga för projektet, men det är omöjligt för 
honom att vara med överallt när det är ett stort projekt. Därför lämnas 
mycket ansvar över på andra personer att leda möten och ta beslut utan 
Bertils närvaro. För att på bästa sätt koordinera verksamheten sitter 
projektmedlemmarna ofta tillsammans. Om det inte är så använder sig 
Bertil av ”management by walking around”.  
 

”Är det så att man inte sitter fysisk ihop så får man ju gå och prata med 
folk” 

 
För att lyckas med denna målkommunikation som Bertil beskriver är det 
väldigt viktigt att spela med öppna kort, att inte sitta inne och mörka en 
massa information om projektet för medarbetarna. Att vara ärlig vinner alla 
på i dessa sammanhang. 
 

”Jag har alltid försökt att arbeta efter den principen att jag ska delegera så 
mycket som möjligt för att minimera mitt eget arbete. Människan är av 
naturen lat, så därför delar jag då gärna med mig av arbetet. Men som 
projektledare får man akta sig för att spela ”the big boss” på något sätt. 
Man är ett gäng som ska jobba ihop även om man kanske har ganska stora 
befogenheter så, beroende på om det är ett ganska stort projekt, så får man 
vara försiktig med att spela över om man säger så.” 

Bertil agerar 

Att delegera beslutsrätt och lägga ut saker och ting på andra kan dock 
medföra att saker inte blir gjorda som Bertil tänkt sig. Det kan också vara 
så att personerna i projektet inte vet vem som ska ta ett beslut eller göra en 
viss sak. Om detta säger Bertil: 
 

”Då får projektledaren se till att göra det. Det där är också en viktig sak 
just i ledningssammanhang att projektledaren måste kunna fatta beslut. Det 
är oerhört viktigt och det jag brukar säga är att projektledning är ingen 
demokrati. Det är inte det vi är ute efter för att då behöver vi inte ha någon 
projektledare. Det är klart att projektledaren han ska naturligtvis lyssna på 
vad folket säger i projektledningsgruppen, men det är projektledaren som 
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fattar beslutet och det behöver inte vara så att alla är nöjda och glad, utan 
han måste fatta beslut för projektets bästa.” 

 
Bertil ställer dessutom höga krav på sig själv i sin roll som projektledare. 
Det han dock tycker är viktigast är att hans medarbetare uppfattar honom 
som tydlig och förutsägbar. 
 

”Det är två begrepp som jag gillar. När folk och jag har jobbat ihop ett tag 
så ska man veta vad jag tycker. De ska alltså inte behöva komma och fråga 
varje gång; vad tycker du om det här?, etcetera… Instinktivt så ska de veta 
att Bertil vill att vi gör så här. Då har man varit tydlig från början. 
Konsekvent och förutsägbar.” 

 
Bertil hoppas att folk ser honom på det sättet också. Att han från början är 
tydlig i sitt ledarskap gör det möjligt att dela upp saker och ting på ett 
annat sätt än om han inte skulle vara det. Bertil behöver inte alltid vara 
med om andra vet hur han vill ha det. 
 
När det gäller arbetstider menar han att det finns ett mål att uppfylla när 
han leder projekt och speciellt stora, komplexa projekt. Det är något som 
ska genomföras inom en viss tid- och budgetram. När Bertil arbetade som 
projektledare blev han varse om dessa saker. 
 

”Det här med arbetstid det har alltid varit ett relativt begrepp för mig. Man 
har en uppgift som man ska lösa, man jobbar till man är klar, va. Klockan 
har inte så stor betydelse” 

 
Bertil framhåller även sin ålder som en del av utvecklingen i hans roll som 
projektledare. Han tycker att i dagens samhälle är ålder och erfarenhet är 
något…  
 

”…man skjuter prick på idag, men det är faktiskt så att det har betydelse.” 
 
Istället tycker Bertil att åldern och erfarenhet är något som bör utnyttjas 
bättre i framtida projektarbeten. Eftersom många med erfarenhet har 
försvunnit ut från ABB i neddragningar de senaste åren, tillsätts nya, unga 
människor som är oerfarna som projektledare. Bertil skulle vilja att dessa 
färska projektledare fick en form av mentor eller coach för att guida dem 
med hjälp av den erfarenhet som projektledaren saknar. 
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Vi lämnar Bertil i de varma lokalerna och tackar för att han tog sig tid och 
ger oss ut i regnet igen för att söka upp en lunchrestaurang medan han 
stannar kvar på kontoret och fortsätter att utveckla projektledarskapet…   
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Ceasar 

En tidig och kall morgon i mitten av december var det då dags igen för 
ännu en intervju med en av Sveriges många projektledare. Denna gång 
hade vi hamnat på Scania i Södertälje, ett av Sveriges stora och 
traditionstyngda företag.  
 
Vi är som vanligt tidiga och får vänta i receptionen innan Ceasar kommer 
för att ta oss med till det lilla konferensrummet vi ska använda under några 
timmar av förmiddagen. Ceasar börjar dock med att visa oss runt på 
projektkontoret, som är de lokaler som projekten leds ifrån, eftersom han 
vill ge oss en bättre förståelse för hur de arbetar. Detta är första gången 
under våra intervjuer där vi faktiskt får se hur arbetet sköts ”på riktigt” så 
att säga. Det stora och öppna kontorslandskapet är uppdelat med draperier 
och glasväggar som skiljer olika avdelningar från varandra. Vi kommer till 
ett område som kallas för ”Pulsen”. Detta är täckt med whiteboards och 
olika tidsscheman med olika aktiviteter inom projektet. Det graderar 
aktiviteter utifrån hur och om de utförts med hjälp av olikfärgade magneter 
där man genom dessa markeringar kan utläsa om aktiviteten är gjord i tid 
eller om den är försenad och om förseningen är allvarlig eller ej. Detta 
område används också varje vecka av alla som har möten inom de olika 
projekten och på detta sätt ser alla i projektet hela bilden av hur det ser ut 
berättar Ceasar. Projektavdelningen har nyligen flyttat till dessa lokaler och 
Ceasar tycker att det fungerar bra där de sitter nu.  
 
Efter denna lilla rundtur går vi tillbaka till konferensrummet för att påbörja 
själva intervjun. På vägen tillbaka blir vi erbjudna kaffe och lussebullar 
som vi gladeligen tackar ja till. Ceasar är en man i 40-årsåldern med en 
bakgrund inom det tekniska området och har en teknisk examen i bagaget. 
Han började inom Scania på inköpssidan och därefter blev han en av de 
huvudprojektledare som arbetar på Scania. Som huvudprojektledare har 
han ansvaret för en del av nästa generations lastbil från Scania. Ceasar 
pratar mestadels helt fritt under intervjun utan att vi ställer många frågor 
utan vi flikar mest in en fråga när det är något vi vill veta mer om eller om 
det är något vi tycker är oklart. Han är mycket mån om att vi ska förstå och 
frågar med jämna mellanrum om vi hänger med. 
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Många människor komplicerar saken 

Ett projekt som är så pass stort och komplicerat som detta är alltid svårt att 
leda och organisera och det är många faktorer som ska tas med i 
beräkningen. Det som gör detta projektet så komplext är enligt Ceasar en 
mängd olika faktorer. Det som framhålls av Ceasar är att personer har en 
förmåga att vara tidsoptimister i projektet samt att det stora antalet 
människor som ingår i projektet gör det svårt att överblicka vad alla gör. 
Det kan röra sig mellan 500 och 1000 personer som ingår i projektet och 
han anser att det kan vara svårt att:  
 

”…koordinera så många människor. Det är svårt att få alla att jobba åt 
samma håll och dessutom samtidigt är det väl det som är den stora 
utmaningen egentligen. Det finns väl egentligen inte något som är enskilt 
svårt utan jag skulle säga att det är mängden som är svår” 

 
Ceasar säger dock att det finns bitar som är tekniskt komplexa men det är 
människobiten som är den svåra. Han anser att det är lite underligt att 
människan kan planera allt inför en semester; var man ska bo, vad man ska 
ha med sig, hur man ska ta sig dit och så vidare, men det går inte att planera 
för vad som ska göras på jobbet. Där ska något göras och det får ta den tid 
det tar. Det behöver inte planeras. Denna mentalitet är något som de 
försöker komma till rätta med på företaget och Ceasar tycker att det går åt 
rätt håll och att det fungerar ganska bra idag. 
 
När det gäller teknologin tar han förarstolen som exempel och säger att det 
kanske inte låter så märkvärdigt, men att den är väldigt avancerad. Den 
måste vara det med tanke på att den ska hålla i tusentals mils där en 
chaufför sitter timme ut och timme in på den och den får inte gå sönder. 
Det är också en nackdel att det, framförallt i konstruktionsleden, saknas 
erfarenhet då det har varit stor personalomsättning och många nya anställda 
måste jobba med för dem nya uppgifter. Det finns också en mängd olika 
korsrelationer mellan olika funktioner för lastbilen. Till exempel kanske ett 
instrument passar bra på ett visst ställe, men det kanske blir i vägen för 
något annat och därför måste en samkörning mellan dessa olika 
komponenter ske. 
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En annan del som gör projektet mer komplext är uppdelningen mellan 
projektet och linjen och Ceasar anser att detta samspel har utvecklats 
enormt mycket på Scania den senaste tiden. Han ritar upp en figur för att 
illustrera detta samspel (se figur 2) och talar om att arbetet består av tre 
delar: vad, när och hur. Det är projektet som ska stå för vad och när medan 
linjens ansvar är hur. Projektet ska alltså tala om vad som ska göras och när 
det ska göras och att det ska introduceras vid en viss tidpunkt. Linjen i sin 
tur talar om på vilket sätt detta ska göras och då blir frågan: hur löser de det 
här? 
 

 
 
Han säger att de själva gärna ritar upp dessa cirklar som syns i figuren som 
helt fristående, men i själva verket anser han att det fungerar som i figuren. 
Det måste vara så för att det ska fungera på ett bra sätt. Dessa sfärer 
inkräktar nämligen på varandra och det finns en gråzon där dessa cirklar 
överlappar varandra.  
 

”Vi måste ha en dialog och har vi duktiga projektledare, vilket vi har, så 
kan man också vara inne på hur. Därmed inte sagt att vi ska ta över, alltså 
vi är inte ansvariga för hur det här görs och det är konstruktion som 
ansvarar för kvaliteten på produkten, men ska vi kunna ha en bra 
diskussion? Ja, då måste det se ut så där” 

 
Ceasar säger att det är många problem som kan uppstå som gör projektet 
komplicerat. Det är flera gånger som det har dykt upp saker som gjort att de 
inom projekt känt att de måste stoppa alltihop, men varje gång har de löst 
det på något sätt. Problemen kan vara tekniska eller logistiska, det kan 

VAD NÄR 

HUR 

Figur 2 Vad-När-Hur-modellen (Källa: egen figur utifrån intervju med Ceasar) 
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”komma in saker från sidan” som Ceasar uttrycker det, det kan komma nya 
direktiv från ledningen eller så kan konkurrenter komma med nya saker. De 
kan också upptäcka när de har en färdig bil att något inte blev riktigt bra 
och då gäller det att arbeta snabbt för att fixa till det. 
 
De måste också ha en tät dialog med sina kunder för att få veta vad som de 
vill ha även om de inte arbetar för en särskild kund. De måste vara väldigt 
lyhörda och sätta kunden i fokus, annars kommer de inte att lyckas. Det är 
ändå kunderna som ska använda lastbilen. Givetvis handlar det inte om 
helhetsförändringar av lastbilen utan mindre detaljer eftersom de kan få 
kritik för detta om de säljs i befintligt skick. Ceasar säger att visserligen 
kan man tycka att det går att göra rätt från början, men med tanke på hur 
många detaljer som ingår kanske det inte upptäcks på ett så tidigt stadium. 
Det gäller dock att veta vilka detaljer som är värda att ändras för att 
projektet ska lyckas. Vissa detaljer kan nog kunden leva med, det gäller 
bara att veta vilka.  

Det krävs organisation för att sätta ihop en lastbil 

Ceasar berättar tidigt för oss om hur projektet är organiserat (se figur 3) för 
att vi lättare ska förstå sambanden och vilka viktiga roller som ingår i 
projektorganisationen. De har som tidigare nämnt ett projektkontor där de 
olika projektledarna sitter. Där finns projektdirektören som är 
huvudansvarig för alla projekt som drivs på Scania. Under honom sitter då 
ett antal huvudprojektledare, som de kallas och där Ceasar är en av dem. 
Dessa huvudprojektledare ansvarar för sina särskilda delar av lastbilen och 
skulle kanske gå att kalla delprojektledare, men som Ceasar säger: 
 

”Vi kallar dem för projektledare, men egentligen kan man säga att nästa 
generations lastbil, det är ju ett projekt. Men det är ju så ofantligt stort så 
det går liksom inte att ha en projektledare för det egentligen. Jag är den 
sammanhållande länken för det eftersom jag har den största delen av 
lastbilen.” 
 

Projektdirektören går alltså inte att likna vid en projektledare för alla dessa 
delar utan denne fungerar som en chef för projektledarna och involverar 
sig inte direkt i projekten. Det sker dock ingen prioritering av projekten 
uppifrån eftersom de alla leder fram till samma slutprodukt. De har också 
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en stödorganisation på projektkontoret som består av två grupper. Den ena 
jobbar med utveckling av projektledning som även inbegriper systemstöd 
och metoder. Den andra gruppens ansvarsområde är ekonomi, det vill säga 
att de har en controllerfunktion. Under huvudprojektledarna finner vi 
dessutom ett antal projektledare som ansvarar för vissa delar av den större 
delen som Ceasar leder. I Ceasars fall har han sex projektledare under sig 
som driver sina delar och har folk som sitter i linjen som de ska leda. 
Sedan finns det ytterligare en nivå som gör detta till en prydlig hierarki. 
Under projektledarna huserar nämligen ett antal objektledare som oftast är 
mellan fem och tio till antalet och håller i specifika objekt som tillsammans 
bildar enheten som projektledaren ansvarar för. Det är således ett mycket 
stort och komplicerat projektarbete som Ceasar har börjat beskriva. 
 

 
Objektledare är en som Ceasar säger administrativ heltidstjänst. Ett objekt 
består av en mycket begränsad uppgift, att ta fram en speciell del av något i 
projektet och leder då ett tjugotal personer i deras arbete vilket leder till att 

Projektdirektör 

Huvudprojektledare 

Controller 

PL-utveckling 

PL PL PL PL 

Koordinator OL OL OL OL OL 

Figur 3 Organisationsplan på Scania 
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varje projekt som Ceasar har under sig består att av ett hundratal 
människor.  
 
Som man kan se i figur 3 ovan finns det även en roll inom projektet som 
kallas för koordinator. Denna koordinator finns i produktionen eftersom 
det är mycket som ska hållas samman. Koordinatorn går igenom alla 
objekten eftersom alla artiklar ska monteras ihop. 
 

”Han rapporterar också till projektledaren. Varje sån här koordinator har 
ett antal produktionstekniker, produktionsberedare, under sig.” 

 
När det gäller den fysiska placeringen av de involverade kan det vara ett 
problem. Bara här i Södertälje är de väldigt utspridda över stora områden. 
Dessutom finns många av produktionsenheterna i andra städer. Exempelvis 
får Ceasar åka till Oskarshamn med jämna mellanrum för att hålla sig och 
de som finns där uppdaterade. Givetvis får även de som arbetar där resa till 
Södertälje ibland för möten, men när det är något som Ceasar behöver se i 
produktionen så måste han åka dit. Även telefon och videosamtal hjälper 
till i kommunikationen mellan olika delarna av Scania, men ibland räcker 
det inte för att kunna tydliggöra en del saker. 

Det finns faser också 

Inom projektet arbetar man i fyra olika faser där arbetet är helt olika 
beroende på vilken fas som projektet är inne i. Projektledarna får i fas ett, 
som Ceasar också kallar förstudie, ett uppdragsdirektiv. Utifrån detta ska 
de bestämma och organisera sin del av organisationen med sina 
objektledare samt tala om för huvudprojektledaren och projektdirektör vad 
han och hans underliggande objektgrupper klarar av att leverera. Det är 
ofta tydliga och relativt tuffa mål som att till exempel reducera kostnaden 
med kanske 50 % eller öka kvaliteten med 100 % för den del 
projektledaren ansvarar för. 
 
Ceasar fortsätter att berätta om fas ett och förklarar att efter det att 
projektledaren tagit fram underlaget om vad som är möjligt att göra 
angående uppdragsdirektivet ska detta godkännas och en projektdefinition 
skrivs utifrån detta. Alla dessa beslut är mycket viktiga och de tas alltid 
under så kallade beslutsmöten där stora delar av företagsledningen ingår. 
Detta eftersom det är mycket viktigt att alla är insatta och eftersom att när 
väl detta beslut är taget börjar pengarna att rulla. Projektledaren får sedan 
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en projektdefinition som är hans mål och det han ska jobba efter. Vidare 
delegerar projektledaren vidare denna projektdefinition till sina objekt och 
objektledare.  
 

”I projektdefinitionen kanske inte allting står skrivet, men från alla de här 
delprojekten, om man summerar dem ska det bli samma summa som det är 
här. Så objektledaren ansvarar för att skriva en objektdefinition så man kan 
aggregera alla de här objekten upp till den här.” 

 
Projekt och objektdefinitionerna kan ändras och gör det också ganska ofta 
utifrån vad som händer med utvecklingen i projektet. Ändringar av sådan 
karaktär att de ändrar själva målen eller definitionen av ett projekt måste 
upp på högre nivå inom företaget. 
 
Fas två består enligt Ceasar av förutveckling och konceptval. Han säger att 
de under förstudien kan ha tagit fram någon prototyp, men att det inte är 
säkert och knappast troligt heller. Istället tas de första prototyperna fram i 
den andra fasen och då ska konceptet vara klart. De två sista faserna 
beskriver Ceasar så här: 
 

”Fas 3 då ska konceptet vara verifierat. Det betyder att det ska vara provat 
och godkänt. Fas 4 det är då en implementering. Det ska då 
produktionssäkras vilket också är komplicerat. Det är då allt kommer ut på 
banan. Självklart har det monterats och det här stora projektet har 
producerat många bilar, men när vi kommer hit och kanske går in och kör 
dem på de stora banorna, så kanske det händer nya saker. Det kommer 
artiklar från serieverktyg som inte alltid är bättre. Det är inte helt säkert. 
Och det vet vi ju.” 

 
Fas tre handlar alltså om verifiering och för detta har Scania ett jätteområde 
med labb och provbanor där se kan testa all funktionalitet. De har alltså en 
egen avdelning för testning, men det är också många saker som testas hos 
leverantören eftersom de alltmer jobbar med leverantörer av komponenter 
som själva utvecklar produkter. Detta tycker Ceasar har både sina fördelar 
och nackdelar. Han tycker att många leverantörer är väldigt duktiga och att 
det är svårt för Scania att besitta samma kompetens eftersom de har ett 
mycket större objekt att koncentrera sig på. Detta innebär dock att de blir 
kravställare på objekten istället på en produkt och de verifierar bara denna 
om de känner sig osäkra på kvaliteten. Det gör dock inte det hela enklare 
och innebär inte färre anställda på Scania. Projektets kundkontakter sker 
mest under faserna ett och tre för att kunna få ett så kundvänligt resultat 
som möjligt. 
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Din kalender är helt hysterisk 

För att det ska vara möjligt att ha dessa stora projekt säger Ceasar att det är 
väldigt viktigt att ha regelbundna möten inom projektet och inte bara kalla 
till möte när det har kommit upp något speciellt.  
 

”Utan att man har en mötesstruktur, sen kan det bli såna här snabba saker i 
alla fall, men att man har taktade möten så att man vet hur man stämmer 
av.” 

 
Just det här med schemalagda möten som är återkommande varje vecka på 
samma tid men samma människor verkar vara ett sätt som de ledande på 
Scania tycker fungerar bra för att kommunicera beslut och läget i projektet 
till de inblandade. Ett möte kan också kallas för ”Puls” på Scania och de 
hålls på samma ställe på projektkontoret, i Pulsen. Det är som vi nämnde i 
början ett område fyllt av whiteboards och där varje litet objekt eller 
delmål finns uppritat med sin tidplan. Eftersom att alla har sina möten här 
vet också alla hur det ser ut för projektet i stort och detta underlättar 
naturligtvis kommunikationen. 
 

”…alla har samma bild. Idag är det ingen överraskning om det kommer upp 
någonting, alla vet om det. Tidigare hände det så att på de här 
beslutsmötena, som vi har fyra gånger per år, så vart det mycket 
diskussioner och alla var överraskade: Men vad är det här? Så här kan det 
ju inte vara! Nu vet alla om det och då blir de mötena mycket bättre också.” 

 
Att ha möten på regelbunden basis på samma tid och plats varje vecka är 
något som Ceasar tycker har förbättrat arbetet inom projektet. Tidigare var 
det så att mötena låg på oregelbundna tider och platser och detta medförde 
att det var i princip omöjligt att få tag på människor, det kunde till och med 
ta en halv dag att bara boka in ett möte. 
 

”Men det slipper vi nu, för vi har de här taktade mötena. Alla vet om det. 
Om man missar ett möte? Ja det spelar ingen roll för då går jag nästa vecka 
istället. Det ger en lugn och harmoni också.” 

 
De tidigare nämnda beslutsmötena äger alltså rum fyra gånger per år och 
där deltar alla från projektledare i alla projekt på Scania upp till VD och 



Tre projektledare talar                                                          Mörk & Ulander 
 
  

53 

företagsledningen. Hit lyfts alla viktiga frågor upp som kan förändra 
projektdefinitionen. Förutom dessa beslutsmöten finns en mängd andra 
mötesserier inom projekten. Varje månad träffas huvudprojektledare, 
projektledare och avdelningschefer för att hålla varandra uppdaterade. Där 
tas mindre förändringar i projektdefinitionen, men så fort det blir större 
avsteg ska frågan lyftas till beslutsmötet. Det är projektledarna som drar 
avvikelserna på dessa möten medan det är Ceasar som gör det på 
beslutsmötena. Slutligen träffar Ceasar sina projektledare på ett möte en 
bestämd tid varje vecka.  
 
Projektledarna i sin tur har en puls med sitt projekt varje vecka där alla 
objektledarna i det specifika projektet ingår och även berörda linjechefer. 
Förutom detta veckomöte har de ett större projektmöte en gång i månaden 
där de går igenom statusen på varje objekt väldigt noggrant. Projektledaren 
har också ett eget forum som kallas för projektråd som är ett rådande 
forum. I detta ingår alla avdelningschefer och det är ett förberedande möte 
inför beslutsmötet. Frågor förbereds här så att alla är med på vad som är 
aktuellt. Mötesstrukturen fortsätter även längre ned i organisationen. 
 

”Varje objektledare har ju i sin tur en egen mötesstruktur och där behöver 
inte projektledaren vara med. Och jag vill inte att de ska vara med heller för 
då är det lätt att vi går in och tar över. Objektledaren ska kunna de här 
personerna.” 

 
Lite utanför denna projektstruktur sitter även Ceasar med i en grupp som 
hanterar mindre projekt. De arbetar med produktanpassning, det vill säga 
små, enkla förändringar på produkten som kunden kommer att märka, men 
det innefattar ingen marknadsaktivitet. Denna grupp som kallas PAN har 
möten en gång i månaden och sedan föredrar den som leder PAN även 
deras aktiviteter på månadsmötet. De gör detta för att inte småsaker ska 
hamna hos projektledarna. Summa summarum blir då en aldrig sinande 
ström av möten. 
 

”det låter ju då som att vi har väldigt mycket möten och det kanske vi har, 
men vi har ändå dragit ned på de här mötena. Just för att vi har dem 
taktade varje vecka. Alla är där. Innan kunde det vara så att, om du tittar i 
våra outlook-kalendrar så är det helt hysteriskt. Det började en ny kille här 
och han skulle gå på ett möte med mig och så kom han till mig: Du, sa han, 
alltså, din kalender… Ja, vad är det med den? Den är helt hysterisk, sa han. 
Alltså ska du boka ett möte med några stycken, ja då hamnar vi på mars 
kanske. Det finns inga tider.” 
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Linje + Projekt = Sant? 

Av de intervjuer vi gjort var det här på Scania som samspelet mellan linjen 
och projektet understryktes mest. I detta fall är det tydligt att linjen utför 
viktigt arbete för projektet eftersom produkten framställs av folk i linjen.  
 

”Jag har ju sett andra företag och när man sitter här så tycker man att det 
är mycket som inte fungerar bra, men jag tror ändå att vi har kommit rätt 
långt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det här är en 
mognadsprocess att säga att nu ska vi köra projekt istället för att bara ha en 
linjeorganisation. Det här gör man inte på en vecka. Man gör det inte på ett 
år heller, utan det tar ett antal år att komma dit vi har kommit idag.” 

 
Som vi varit inne på så ansvarar projektet för vad och när, medan linjens 
uppgift är hur. Då blir det också givetvis viktigt att samarbetet fungerar bra 
mellan dem. För att linjen ska veta hur så måste en detaljplanering ske. 
Tidigare var det projektet som skötte den biten, men konstruktören som 
finns i linjen måste själv känna till det mesta så att inte projektledaren 
måste stå bredvid med planen för när det ska vara klart. Därför har de inom 
företaget arbetat med detta och idag har de kommit så långt att linjen själva 
detaljplanerar sina uppdrag och detta ser Ceasar som jätteviktigt. 
 

”Men att komma dit: att nu har de förstått det och vi har implementerat det, 
det funkar inte perfekt än, men bara det att de har förstått och självklart 
måste vi veta vad de gör.” 

 
Ceasar anser att de idag har hittat en bra balans mellan projektet och linjen 
på Scania. Han berättar om utvecklingen under denna arbetsgång och i 
början var det så att linjen var väldigt stark för att sedan backa tillbaka och 
låta projektet få överhanden. Inget av dessa sätt fungerar enligt Ceasar utan 
det måste vara en balans. Linjecheferna måste ta sitt ansvar och gå ner och 
fråga vad som händer i deras organisation eftersom linjechefen är ansvarig 
att leverera underlag. Därför är det också viktigt att projektledarna och 
linjecheferna är överens och driver samma budskap ner genom 
organisationen. 
 

”För om den ena är starkare än den andra, om linjen backar tillbaks och 
projektledaren ska driva alla de här 100 personerna utan att få stöttning 
från respektive gruppchef eller divisionschef eller vad det nu kan vara. Jja 
då blir det tungt. Det här blir jättetungt, för då ska vi helt plötsligt gå in och 
detaljplanera för 100 personer. Det där måste de sköta själva.” 
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Om de inte är överens fastnar de lätt i problemen med vem som ska göra 
vad och vilka roller de spelar. För ett par år sedan gjorde de just det inom 
projektet och fokuserade enligt Ceasar på helt fel saker. De brände all 
energi på onödiga saker. 
 

”Jag vill påstå att vi är helt borta från den diskussionen och projektledarna 
jobbar väldigt mycket på linjecheferna. Då är det mycket 
avdelningscheferna och det är för att vi vill köra det här från två håll. Det 
har förekommit att om linjechefen säger eller avdelningschefen säger: så 
här ska vi göra. Och så kommer projekten från sidan och säger: nä, ni ska 
göra så här. Då händer ingenting. Ofta blir det som avdelningschefen säger 
för han är ju lönesättaren.”  

 
Ett led i att komma tillrätta med problemen har varit införandet av de 
veckomöten vi presenterade tidigare där avdelningschefer och projektledare 
diskuterar fram en gemensam linje. När det gäller ansvaret för produkten 
ligger det hos projektet fram till sex månader efter att lastbilen gått i 
produktion. Efter detta har de ett beslutsmöte som innefattar en slutrapport 
om att projektet är redo att lämna över ansvaret till linjen. Det förutsätter 
dock att de har nått de uppsatta målen och att de håller den lovade 
kvaliteten. Om inte är så är fallet får de bakläxa och ansvaret får ligga kvar 
hos projektet. 

Ceasar och projektledarna agerar 

Som vi torde ha gjort klart vid det här laget finns det en mängd viktiga 
roller i projektet. Därför frågar vi Ceasar vilka uppgifter som olika personer 
har och börjar med honom själv. Först svarar han att hans viktigaste uppgift 
är att få ihop allt i utsatt tid och till rätt kvalitet. Vi är dock mer intresserade 
av att få veta hur han jobbar för att lyckas med det. 
 

”Min roll är att stötta projektledarna, så det är ett väldigt ansträngt jobb. 
Vi är väldigt utsatta så till vida att vi pratar egentligen bara problem. Vi 
försöker vända på det där och se möjligheter men det är lätt att man som 
projektledare eller huvudprojektledare, att det är mitt fel eller det känns 
som om att det är mitt fel att vi inte fått fram ritningsunderlaget, eller att vi 
är sena eller att något går sönder i en provning. Så jag menar att många av 
de här svävar ju på en skör tråd att gå in i väggen så är det faktiskt och min 
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roll är ju att se till att vi inte gör det och hålla koll på det här och självklart 
som projektledare gå in och stötta de här då.” 

 
Förutom att leda och stötta projektledarna ska han också se till att 
koordinera dem. Dessutom ingår Ceasar i staben på företaget och ska efter 
utfört projekt försöka slussa in de som jobbat för honom som 
projektanställda till passande tjänster på Scania. Han säger att de givetvis är 
fast anställda på Scania, men att de måste vidare mot nya uppdrag efter att 
ha utfört projektet eftersom det bara är ”kommande” människor det handlar 
om. De har också lärt sig oerhört mycket av projektledningen vilket gör 
dem än mer intressanta för företaget. Därför pågår det en dialog om var de 
ska placeras då de själva har önskemål också. De ska alltså stöttas och 
ledas även efter att projektet är avklarat. Detta är också ett led i att förstärka 
förhållandet mellan linje och projekt genom att slussa in projektledare till 
linjechefspositioner och plocka in folk från linjen till projekten. Att ha folk 
i linje som är väl medvetna om hur det arbetas i projekt och vice versa gör 
att förståelsen och samarbetet dem emellan kan stärkas. 
 
Ceasar betonar vidare vikten av att det inte får bli ”stuprör” någonstans 
utan att de olika mötena som hålls ska tillåta att alla får vara med och 
påverka projektets utveckling. Det får inte förekomma stuprör mellan 
honom och projektledarna och inte heller mellan projektledarna och 
objektledarna. De jobbar också mycket med eget ansvar. Som sagt har 
konstruktörerna fått börja detaljplanera mycket själva för att de ska kunna 
utföra ett bra jobb. Detta har mycket att göra med projektets tidsplan som 
alla kan följa på de stora tavlorna i Pulsen som delar in de olika faserna och 
även visar vad som är på gång. Det är också många saker som för att de 
skall kunna påbörjas är beroende av att något annat är färdigt. Detta måste 
de som ska utföra något hålla reda på; vilken input behövs för outputen? 
Tidsplanerna måste enligt Ceasar dock vara förankrade och satta på rätt 
nivå. De får inte vara för detaljerade eftersom att de då kommer att vara 
omoderna inom en vecka och de fyller då ingen funktion. Därför sätter 
projektet upp viktiga hållpunkter och ger ett visst fritt utrymme för 
personerna som ska utföra uppgiften. Dessa personer är specialister inom 
olika områden och kan jobba efter det. De vet vad som ska göras och hur 
de ska lyckas med det. 
 
Som huvudprojektledare får Ceasar välja sina projektledare bland dem som 
söker tjänsterna. De viktigaste egenskaperna han ser till då är 
ledaregenskaperna, men eftersom de måste kunna diskutera ”hur-frågor” 
med linjen bör de också ha en baskunskap i teknik, det vill säga ha en 
förståelse för vad de sysslar med i projektet. Det går inte heller enligt 
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Ceasar att sätta en tyst, blyg person som projektledare. Det måste istället 
vara en person som är framåt och har en inre drivkraft. Projektledaren ska 
våga stå upp och hela tiden vilja framåt. Det får inte vara någon som efter 
ett år är helt slut och säger att nu orkar jag inte mer. Det kan dock hända att 
de försöker ta på sig för mycket och då är det Ceasars uppgift att coacha 
dem rätt, att se till att de inte gör det. Han försöker också se till att de 
projektledare som arbetar för honom går ledarutbildningar och andra saker 
som kan få dem att utvecklas som ledare. När vi för upp projektledarnas 
arbete på tal och undrar vad de gör under en normal arbetsdag säger 
Ceasar: 
 

”Jag brukar säga till mina projektledare att jag vill se er så lite som 
möjligt. Med det menas att jag vill att de ska vara ute på avdelningarna, de 
ska synas, de ska stötta. Vi ska smörja systemet, alltså fatta beslut. Ofta 
kommer konstruktion eller inköp till exempel och säger: ska vi lägga en 
order eller hur ska vi göra det här? Det är inte vår sak att tala om hur man 
ska göra, men det är vår sak att se till att det fattas ett beslut för ibland är 
man väldigt osäker, många har väldigt svårt att fatta ett beslut. Antingen är 
det att höja frågan, kalla till ett möte och så gör vi så här och så stannar det 
inte, men också att du går ut och stöttar, pratar, diskuterar.” 

 
Ceasar säger dock att de som projektledare aldrig lägger sig i tekniska 
beslut, det vill säga enskilda tekniska lösningar. Däremot kan det hända att 
de måste ”lyfta” en fråga för att ta ett beslut mellan två olika lösningar. Det 
kan till exempel handla om att de måste ut och fråga kunderna hur de vill 
ha det och då är det projektledarnas ansvar att göra detta. Huvuduppgiften 
för projektledarna är dock att leda och stötta de som utför arbetet. Ceasar 
säger så här om projektledarna: 
 

”Många av de här är väldigt rutinerade. Vi har kört väldigt mycket projekt 
och bara genom att prata med folk så hör vi, det kan vara; hur går det? Jo 
det går bra. För det svarar alla första gången. Och sen fortsätter man lite: 
hur långt har du kommit då? Jaa, jag har inte kommit så långt. Nä, men hur 
går det då? Jag har inte börjat än. Och det har faktiskt hänt, alltså från att 
du ligger på plan och det går bra till att nä vi har faktiskt inte börjat. Och 
det är lite intressant. Man får dra ut det. Ibland säger jag att vi är 
jourhavande psykologer också, för det är lite så det känns ibland.”  

 
Eftersom uppdelningen på företaget i vad, när och hur ser ut som den gör 
blir det oerhört viktigt för projektledarna att hålla koll på tidsplanen. De är 
kravställare på projektdefinitionen. Det är de som projektledare som 
ansvarar för prestandan på produkten. De har till exempel lovat 
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företagsledningen att de ska ta fram en stol som ska ha vissa egenskaper till 
ett visst pris. För konstruktörerna kan det vara lite svårt att se helheten så 
därför måste projektledarna trycka på vad det är som är deras uppdrag. 
 
Även objektledarna har, som nämnt, folk under sig i 
organisationsstrukturen som dessa leder. Egentligen kan dessa objektledare 
också jämföras vid de delprojektledare vi sett i andra projekt. Dock vill inte 
Ceasar och de andra på projektkontoret kalla dem för det eftersom då blir 
plötsligt alla projektledare. Som exempel använder han objektet stol. 
 

”..utan han är objektledare för stol, vilket betyder att han ska ha järnkoll på 
ekonomin, han ska veta när underlaget är klart, han ska veta vad vi har i 
förråd, han ska veta när artiklar kommer hem, vilka prov som behöver 
göras.” 

 
Ceasar ger ett exempel för att tydliggöra vad objektledarens uppgift är och 
säger att objektledaren för stol har en påse pengar och han har fritt att 
fördela dem inom sitt eget objekt. Det kan röra sig om att passagerarstolen 
blir lite dyrare och förarstolen lite billigare. Sådana beslut är helt upp till 
objektledaren även om denne ska meddela sitt beslut till projektledaren. 
Ceasar diskuterar vidare personligheterna hos såväl projekt- som 
objektledare. 
 

”De vill vara ensamma också. Många av de här, de vill det. Alltså det är 
sådana personer som har stor drivkraft att driva fram någonting. Det går 
inte att sätta vem som helst där. Det går inte att sätta vem som helst som 
objektledare heller. […] de här måste vara naturliga ledare och kunna leda 
människor. Det här är en jätteviktig grej för att det ska funka. Vi har 
exempel på där det här går fantasiskt bra, och vi har exempel där det här 
givetvis inte går speciellt bra. Ofta hänger det väldigt mycket på 
projektledaren. Såna här växer inte på träd, för det här är ofta 
konstruktörer, duktiga konstruktörer, framåt konstruktörer. Det är inte 
säkert att alla duktiga konstruktörer passar att leda människor.” 

 
Om något beslut eller någon fråga hamnar mellan stolarna är det upp till 
projektledaren att lyfta frågan och säga: ”vem tar den här?”. Det får inte 
vara så att alla tänker att: ”det här är inte min grej”. Eftersom de har ett mål 
att uppnå får det inte ske att något faller mellan stolarna som ingen tar på 
sig. Ceasar säger dock att det inte bara är projektledarens ansvar utan att 
alla ska tänka att det ska vara ”rätt från mig”. Det är varje persons ansvar 
att de ska utföra sin uppgift så att det blir som det är tänkt och om det 
fungerar på det viset är det enligt Ceasar svårt att något hamnar mellan 
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stolarna. Ett led i detta är också att alla måste rapportera sina avvikelser. 
De måste våga älska sina avvikelser som Ceasar uttrycker det… 
 

”Om vi inte säger att vi ska älska våra avvikelser så kanske man aldrig 
rapporterar den här felavvikelsen för då kanske man får smisk på fingrarna 
dessutom och det är ju inte bättre. Ofta är det ju projektledaren som är 
budbäraren och man kan ju inte skjuta budbäraren, det är ju fel. Utan jag 
menar upp med allting på bordet så har vi i alla fall en möjlighet att lösa 
det men som det var tidigare kunde det mörkas ganska ordentligt och det 
funkar inte. Det är öppen kommunikation som gäller, absolut. Vi har en 
väldigt bra dialog inom Scania.” 

Framtiden 

När vi frågar Ceasar om vilket råd han skulle ge sin efterträdare skojar han 
och säger: ”ta inte jobbet!”. Han säger dock att det är omöjligt att berätta 
för någon med det jobbet vad denne har framför sig. Det han kan säga är att 
personen ifråga kommer att lära sig oerhört mycket och få ett enormt 
kontaktnät över hela Scania. Det finns enligt Ceasar inget bättre sätt att 
förstå hur alla de olika funktionerna inom företaget fungerar än att jobba 
inom projekt. Det enda andra sättet är att byta jobb mellan alla de olika 
funktionerna, men det kan ta ett tag innan alla är genomgångna.  
 

”Du får alltså en oerhörd överblick av Scaniaorganisationen och hur ett 
företag fungerar och ett fantastiskt kontaktnät, där det bara är att lyfta 
luren och säga att nu funkar inte det här, vad ska vi göra? Fantastiskt 
enkelt, vi har på chefsnivå på Scania, ett väldigt bra klimat, nu vet ju jag 
inte hur det är på andra företag, men väldigt prestigelöst skulle jag vilja 
säga. Ett väldigt bra företag att jobba för på så sätt. Det är bra chefer hela 
vägen skulle jag vilja säga. Vi försöker hjälpa varandra för det är så att 
ibland sitter ett problem någonstans, men då försöker vi hjälpas åt för det 
är ändå så att det är att få ut den här produkten det handlar om och göra 
det på bästa sätt.” 

 
Det han tycker kan förbättras till nästa projekt är framförallt att bli bättre på 
att göra tidsplaner. De utvecklar generationer av lastbilar på Scania och det 
är då lätt att allt går ihop till en enda smet. Han tycker att det kanske skulle 
vara bättre att dela upp projekten i mindre delar och inte ha så långgående 
projekt som detta har varit. De behöver kanske inte ändra hela lastbilen på 
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samma gång utan istället ta det i etapper, ändra chassi för sig och motorn 
för sig. Problemet med att ha projekt som pågår så länge är att de tappar 
kontinuitet. Om de dröjer tio år mellan varje gång något ska göras så hinner 
folk tappa vanan och dessutom blir det oftast nytt folk som får sköta det 
 

”Det är alldeles för långa intervaller. Kan vi få ner det här till en två års 
cykel så kommer alla projekten att gå mycket fortare, projektledarna 
kommer att bli mycket duktigare, linje kommer att bli duktigare för man vet 
hur det här ska tacklas, man vet vad man ska göra. Jag hoppas att vi är på 
väg ditåt.” 

 
Efter en intressant intervju är vi på väg att lämna Ceasar på 
projektkontoret, men innan vi går får vi ett smakprov på den sköna 
stämning och jargong som råder där. De skämtar och skrattar med och åt 
varandra och när vi lämnar lokalen så har vi lärt oss att Ceasar snart sitter 
på ett nytt möte som är inskrivet i hans hysteriska kalender…
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Om begreppen ledarskap och 
projektledning 

I detta avsnitt presenteras de teorier och tidigare forskning som kommer att 
användas som analysredskap och begreppsbakgrund i nästkommande 
avsnitt. Vad vi här kommer att ta fram i tur och ordning är att först 
beskriva vad ledarskap är i teoretiska begrepp utifrån det perspektiv som 
tidigare diskuterades i metodavsnittet. Efter detta kommer det en 
beskrivning av projektledning på samma sätt. 

Vad är ledarskap? 

Ledarskap är ett begrepp som används flitigt, men vad står det för 
egentligen? Med tanke på hur många definitioner som har skrivits genom 
åren kan det vara svårt att ge en perfekt förklaring till begreppet. Detta 
verkade också vara Bennis (i Yukl 1998, s.2) åsikt när han 1959 skrev att: 
 

“Always, it seems, the concept of leadership eludes us or turn up in another 
form to taunt us again with its slipperiness and complexity. So we have 
invented an endless proliferation of terms to deal with it… and still the 
concept is not sufficiently defined.” 

 
Termen har, enligt Yukl (1998), tagits från det vardagliga språket och blivit 
inkorporerat i den tekniska vokabulären hos en vetenskaplig disciplin utan 
att ha en precis definiering. Av den anledningen tycker han att vi 
fortfarande idag har den situation som Bennis beskriver i citatet ovan. För 
att ge ett exempel på en definition skriver Abrahamsson och Andersen 
(1998, s. 82): 
 

”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, 
organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk 
påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa 
bestämda uppgifter och nå bestämda mål.” 
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Yukl försöker samla de flesta definitioner som finns av ledarskap genom att 
påstå att de reflekterar antagandet att det involverar en process där 
medvetet inflytande utövas av en person över andra människor för att styra, 
strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller en 
organisation. Enligt honom är det i stort sett det enda de har gemensamt för 
i övrigt skiljer de sig på en mängd olika vis, exempelvis genom vem som 
utövar sitt inflytande och på vilket sätt denna person gör det. Eftersom det 
finns en oerhörd mängd definitioner och användningsområden för termen 
ledarskap anser vi det inte nödvändigt att ha en generell definition för 
ordet. Istället kommer vi här att fokusera på de delar av 
ledarskapslitteraturen som har relevans för vår studie. Däremot bör vi 
påpeka hur Yukl använder sig av termen i sin bok eftersom vi kommer att 
använda oss av en del av hans tankar. Han ser på ledarskap som processen i 
vilken en individuell medlem av en grupp eller organisation påverkar 
tolkningen av händelser, val av mål och strategier, organiseringen av 
arbetsaktiviteter, motiveringen av folk för att nå nålen, upprätthållandet av 
samarbetande relationer, utvecklingen av skickligheter och förtroende hos 
medlemmar, samt engagerandet av stöd och samarbete från personer 
utanför gruppen eller organisationen.  

Chefen och ledarens roll 

Förutom att se till vad ledarskap är kan det vara av intresse att se på 
chefens roll och vilka de viktigaste uppgifterna för denne är. Birgitta 
Ahltorp (2003) har studerat ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv och har 
via sina undersökningar kommit fram till tre huvuduppgifter för chefer. 
 
Den första uppgiften handlar om att sätta mål och innebär att chefen ska 
driva förändring, vara förmedlare av idéer, staka ut färdriktningen och 
förklara varför förändringar som genomförs idag är viktiga. Uppgiften 
innefattar också att kommunicera denna färdriktning till medarbetarna. 
Chefen bör enligt henne därför vara en framtidsorienterad 
omvärldsbevakare som har sinne för vad som händer och banar väg för 
nytänkande. Målen ska vara såväl långsiktiga som kortsiktigt mätbara.  
 
Uppgift nummer två innebär att chefen måste kunna ”samla inåt”, det vill 
säga att denne ska vara en teambyggare och lagspelare. Chefen ska således 
ha sinne för vad olika medarbetare går för och vad de behöver stöd för. 
Detta för att de ska kunna motiveras och utvecklas i sina respektive 
uppgifter. Arbetet som utförs ska administreras och fördelas av chefen för 
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att strukturera arbetssituationen. Chefen bör också följa upp beslut som har 
fattats. 
 
Den sista uppgiften är att företräda utåt. Detta fokuserar på chefens roll 
som talesman eller taleskvinna för den aktuella gruppen som leds, vare sig 
det är ett helt företag, en division eller ett projekt. Chefen är en nätverkare 
som syns likväl internt i organisationen som externt. I dagens samhälle blir 
också chefens roll som föredöme utåt viktig med tanke på den betydelse 
som image har i all medieexponering. Insynen utifrån måste få ett så 
positivt utfall som möjligt i den transparenta värld som vi lever i. 
 
Ahltorp är också inne på att ledarskap bedrivs på alla nivåer och inte bara 
på toppen. Hon säger att hennes syn på ledarskap och chefskap tar sin 
utgångspunkt i ett hierarkiskt synsätt. Det är detta som får henne att se att 
olika ledningsnivåer i organisationer är en av förutsättningarna för att utöva 
chefskap och ledarskap. Överordnade chefer har underordnade som 
rapporterar till dem och har också inflytande över dem som dem som de är 
satta att leda. Detta inflytande kan vara mer eller mindre dirigerande, mer 
eller mindre detaljstyrt, och mer eller mindre delegerat. Chefskap och 
ledarskap kan innebära olika uppgifter för chefen i den ledande rollen 
beroende på funktion och position. Chefer på olika nivåer har dock olika 
sätt och olika resurser för att utöva sitt ledarskap. Chefen har både sin roll 
som chef och sin roll som ledare att tänka på som lika viktiga. Dessa två 
roller kan dock utövas mer eller mindre frekvent beroende på var i 
organisationen chefen befinner sig och vilka denne är satt att leda. Detta 
grunder sig på Ahltorps syn att chefen får gå in i olika roller beroende på 
förväntningarna som finns på denne från överordnade, kollegor och 
medarbetare. 

Deltagande ledarskap 

Att fatta beslut är något som ofta dyker upp när det talas som ledarskap. 
Enligt Yukl (1998) är beslutstagande en av de vitalaste funktionerna som 
utförs av ledare eftersom många av aktiviteterna som chefer och 
administratörer utför involverar att ta beslut och implementera dem. 
Deltagande ledarskap som han ser det involverar att en ledare anstränger 
sig för att uppmuntra och underlätta andras deltagande i beslut som i andra 
fall skulle fattas av ledaren på egen hand. Yukl hävdar vidare att det ofta är 
en nödvändighet för den politiska processen att låta andra medverka i 
beslut så att besluten vinner gehör och kan implementeras i verksamheten. 
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Han säger också att det är vanligt att involvera andra i beslut som kommer 
att påverka dem väsentligt. Delegering är en särskild process som inträffar 
när en ledare ber en eller flera underordnade att ta ansvar för att ta beslut 
som tidigare tagits av ledaren. 
 
Deltagande ledarskap kan visa sig i många skepnader. Det finns en mängd 
olika beslutsprocedurer som kan användas för att involvera andra 
människor i beslutsfattandet. Yukl sammanfattar de olika beslutsprocesser 
som det skrivits om i litteraturen enligt dessa fyra huvudprocedurer som 
sedan har sina egna varianter: 
 

• Autokratiskt beslut: Ledaren tar ensam ett beslut utan att fråga efter 
åsikter eller förslag från andra människor och dessa människor har 
inget direkt inflytande över beslutet; det finns inget deltagande. 

• Konsultation: Ledaren frågar efter andra människors åsikter och 
idéer för att sedan själv fatta beslut efter ett seriöst avvägande av 
deras förslag och intressen. 

• Gemensamt beslut: Ledaren har möten med andra för att diskutera 
beslutsproblemet och ta ett beslut tillsammans; ledaren har inget 
större inflytande över det slutgiltiga beslutet än någon annan 
deltagare. 

• Delegering: Ledaren ger en individ eller grupp auktoriteten och 
ansvaret att fatta beslut; ledaren specificerar vanligen gränser inom 
vilka det slutgiltiga beslutet måste falla och tidigare godkännande 
kan eventuellt vara nödvändigt innan beslutet kan implementeras. 

 
Några av de möjliga modifieringarna av dessa processer kan enligt 
Tannenbaum och Schmidt (i Yukl, 1998) vara att konsultationen fungerar 
på olika sätt. Ledaren kan bland annat presentera ett beslut utan tidigare 
rådfrågning, men är sedan villig att modifiera beslutet om det möter starkt 
motstånd. Ett annat sätt är att ledaren förbereder ett preliminärt förslag och 
sedan aktivt uppmuntrar folk att förbättra det. Ett tredje alternativ är att 
ledaren presenterar ett problem och vill ha hjälp av andra med 
diagnostiseringen och utvecklingen av lösningar, men tar sedan beslutet på 
egen hand. Yukl påstår dock att det sällan går att placera in en ledare som 
perfekt passar någon av dessa beskrivningar. Konsultationen kan till 
exempel ske på ett mer informellt vis än möten eller så kan ledare använda 
sig av en mix av flera olika beslutsprocesser. 
 
Vidare diskuterar Yukl de potentiella förtjänsterna av ett deltagande 
ledarskap och säger att det finns ett flertal sådana. Det är sannolikt att det 
ökar kvaliteten av ett beslut när deltagare har information och kunskap som 
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ledaren saknar och de är villiga att samarbeta för att hitta en bra lösning på 
ett beslutsproblem. Dessutom ökar vanligtvis engagemanget för beslutet 
om individen har möjlighet att vara med och påverka det. De potentiella 
förtjänsterna på grund av detta är dock beroende av vem det är som får 
medverka; de är inte identiska för underordnade, kollegor, överordnade och 
utomstående. 
 
Konsultation nedåt kan användas för att öka kvaliteten på beslut genom att 
dra nytta av kunskap och problemlösningsexpertis som underordnade 
besitter. Ett annat mål med detta är att öka de underordnades acceptans av 
beslut genom att ge dem en form av äganderätt till dem. Ett tredje mål kan 
vara att utveckla de underordnades besluttagarskicklighet genom att ge dem 
erfarenhet i att hjälpa till med att analysera beslutsproblem och utvärdera 
lösningar. Ett fjärde mål är att förenkla konfliktlösning och team building. 
 
Lateral konsultation med människor i olika subgrupper används för att öka 
beslutskvalitet när kollegor har relevant kunskap som ledaren saknar. När 
andra ledare är involverade i implementeringen av ett beslut, eller är 
påverkade av det, är konsultation ett sätt att öka deras förståelse och 
acceptans av beslutet. Lateral konsultation förenklar koordinering och 
samarbete mellan ledare av olika organisatoriska subgrupper som har 
uppgifter som är beroende av varandra. Däremot anser Yukl att 
konsultation borde begränsas till beslut där det passar in så att inte tid 
slösas bort i onödiga möten. 
 
Konsultation uppåt tillåter en ledare att utnyttja en chefs expertis, som kan 
vara större än ledarens. Dessutom tillåter det att ledaren får reda på vad 
chefen tycker om ett problem och hur denne troligtvis reagerar mot olika 
förslag. Däremot om ledaren konsulterar chefen alltför mycket visar det på 
en avsaknad av självförtroende och initiativförmåga hos den underställde. 
En ledare som har rätten att ta det slutgiltiga beslutet i frågor gör smart i att 
inte bli för beroende av chefen när beslut ska tas. 
 
Konsultation med utomstående som till exempel kunder och leverantörer 
hjälper till att säkerställa att beslut som påverkar dem är förstådda och 
accepterade. Konsultation med utomstående är ett sätt att lära sig mer om 
deras behov och preferenser, att stärka externa nätverk, förbättra 
koordination och lösa ömsesidiga arbetsrelaterade problem. 
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Delegering 

Delegering involverar ett givande av nya ansvarsområden till underordnade 
och tillhörande auktoritet för att genomdriva dem. Även om delegering 
ibland anses som en form av deltagande ledarskap, hävdar Yukl att det 
finns giltiga skäl att se på delegering som en separat form av ledarbeteende. 
Enligt honom är det en kvalitativ skillnad på delegering gentemot de andra 
formerna konsultation och gemensamt beslut. En ledare kan nämligen 
rådgöra med underordnade, kollegor eller överordnade, men delegering är i 
de flesta fall bara lämpligt till underordnade. Dessutom anser Yukl att det 
finns situationsmässiga skillnader mellan delegering och konsultation. Till 
exempel är det troligt att en ledare som är överhopad av arbete använder sig 
av mer delegering och mindre konsultation. 
 
Termen delegering är vanligtvis använd för att beskriva en mängd olika 
former och grader av maktdelning med underordnade, enligt Yukl. De 
viktigaste aspekterna av delegering inkluderar mångfalden och magnituden 
av ansvarstagande, mängden av bestämmanderätt eller valmöjligheter som 
är tillåtna när det bestäms hur man ska utföra ansvarstaganden, auktoriteten 
att vidta åtgärder och implementera beslut utan tidigare godkännande, 
frekvensen och formen av rapporteringskrav, samt flödet av 
prestationsinformation. I dess vanligaste form handlar det dock, som 
nämnt, om att tillskriva underordnade nya och annorlunda uppgifter eller 
ansvarsområden. Så är dock inte alltid fallet. Ibland innebär delegeringen 
bara specifikationen av extra auktoritet och bestämmanderätt för samma 
uppgifter och uppdrag som redan utförs av den underordnade. 
 
En annan aspekt av delegering är till vilken omfattning en underordnad 
måste kontrollera med sin chef innan åtgärder vidtas. Yukl anser att det 
handlar om liten eller ingen delegering om den underordnade måste 
konferera med chefen varje gång som ett problem uppstår eller något 
ovanligt händer. Om den underordnade får avgöra vad som bör göras, men 
måste få tillåtelse av chefen innan implementering av beslutet är det fråga 
om en moderat delegering. Vid en kraftig delegering får den underställde ta 
viktiga beslut och implementera dem utan att få ett godkännande av sin 
chef. Det finns också en kraftig variation när det gäller rapporteringskrav 
och flödet av prestationsinformation. 
 
Delegering medför ett antal potentiella förtjänster om ledaren använder 
delegeringen på ett lämpligt sätt. En potentiell fördel är den som nämnts i 
tidigare sammanhang nämligen att beslutskvaliteten höjs. Till exempel ökar 
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denna om den underordnade har större expertis än ledaren om hur en 
uppgift bör utföras eller om den underordnades jobb kräver snabba svar till 
en föränderlig situation och kommunikationslinjen inte tillåter snabba svar 
från ledaren. Eftersom den underordnade är närmare problemet och har mer 
relevant information om det än ledaren kan bättre beslut tas av den 
underordnade. Däremot är det inte troligt att beslutskvaliteten ökar om den 
underordnade saknar skicklighet i att ta bra beslut, misslyckas med att 
förstå vad som förväntas eller har mål som inte är kompatibla med 
ledarens. 
 
Ytterligare en potentiell fördel är att den underordnade får ett större 
engagemang till att implementera beslut på ett effektivt sätt. En 
motverkande effekt kan delegeringen dock få om den underordnade ser på 
delegeringen som en manipulativ taktik från ledaren, om uppgiften anses 
omöjlig att genomföra eller att det enligt den underordnade betyder en 
orättvis ökning av arbetsbördan. 
 
Yukl anser vidare att delegering är en av de viktigaste metoderna av ”time 
management” för en ledare som är överhopad av ansvarstaganden. Ledaren 
kan frigöra tid till viktiga uppgifter genom att delegera de enklare. Även 
om ledaren kan göra en uppgift bättre än den underordnade är det bättre om 
ledaren kan använda sin tid till att förbättra den organisatoriska enhetens 
prestationer. 
 
Delegering är också enligt författaren ett sätt att berika en underordnads 
arbete och göra det mer intressant, utmanande och meningsfullt. Det är ofta 
nödvändigt för att kunna locka till sig och behålla kompetent arbetskraft. 
Delegering kommer dock bara öka den underordnades tillfredsställelse om 
denne önskar större ansvarstagande och kan uppleva att denne har lyckats 
med ett utmanande uppdrag. Tillfredsställelsen minskar om den 
underordnade konstant känner sig frustrerad på grund av avsaknad av 
tillräcklig auktoritet och resurser för att utföra nya ansvarstaganden eller 
om denne saknar kompetens för att klara av arbetet. Bennis (i Bennis & 
Townsend, 1996) säger att delegering inte bara är något som en ledare bör 
hållas sig till utan att det är en plikt från ledarens sida som genom detta 
ökar dessa personers potential genom att ge dem ansvar. 



Om begreppen ledarskap och projektledning                      Mörk & Ulander 
 
  

68 

Projektledaren 

Efter våra utförda intervjuer har vi kunnat känna igen många av de 
tankegångar som Briner, Geddes och Hastings (1999) har i sin bok om 
projektledaren. Väldigt mycket stämmer överens och därför väljer vi att 
använda oss av grunderna i deras resonemang för att sedan dra 
resonemanget lite längre i vår analys eftersom vi redan klargjort att vi ser 
att projektledaren är långt ifrån ensam ledare i stora, komplexa projekt. Vi 
kommer att använda oss av de teorier som vi här presenterar för att visa 
vilka aspekter som tillhör ledningen av projekt.   

Rollen som projektledare 

Vad utmärker egentligen en projektledares roll? Författarna ställer upp fem 
punkter som förklarar detta. Punkt ett innebär att projektledaren är ansvarig 
för att projektmålen uppnås och de jämför projektledarens roll med VD-
rollen i företaget. Punkt två innebär att det är en person som inte kan 
gömma sig och att det står klart vem som bär ansvaret. Punkt tre handlar 
om att projektledaren är begränsad när det gäller direkta befogenheter. De 
påstår att det ofta är nödvändigt att förhandla om att få resurser och stöd 
från ett stort nät av människor, såväl inom som utanför företaget. Punkt 
fyra hänvisar till att projektledaren är tvingad att arbeta tvärs över 
organisatoriska gränser, bryta mot gamla vanor och bete sig 
okonventionellt. Den sista punkten innebär att projektets verksamhet rör 
områden som är nya för företaget, exempelvis ny teknik, nya marknader 
eller nya metoder. Författarna hävdar att det okända eller oförutsägbara ofta 
är något som skrämmer många i huvudverksamheten. Därför kan 
trovärdigheten vara låg i början och behöva byggas upp. 
 
Efter detta grundläggande resonemang fortsätter Briner et al. med att påstå 
att projektledaren har sex riktningar att vända sig mot. Dessa sex är: uppåt, 
utåt, framåt, bakåt, nedåt och inåt. 
 
• Uppåt – Den person som tar initiativ till ett projekt är något av projektets 

mentor och fungerar som projektledarens chef. Denne mentor fungerar 
som projektets beskyddare vid behov. Här gäller det för projektledaren att 
känna till de bakomliggande skälen till såväl varför denne blivit tillsatt 
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som varför projektet i sig har startats. De menar att det är en väldigt 
viktigt del i projektledarens arbete att hålla god kontakt med mentorn. 

• Utåt – Här hittar vi kunden, den eventuella slutanvändaren och eventuella 
andra intressenter såsom leverantörer och underentreprenörer. Dessa har 
alla förväntningar på projektet som måste infrias av projektledaren. 

• Framåt och bakåt – Tillsammans bildar dessa två riktningar en funktion. 
Här betonas vikten av att ha ett lämpligt styrsystem för att lära av misstag 
och nå målen. Först måste man se framåt, det vill säga utarbeta realistiska 
planer, skaffa nödvändiga resurser och installera övervaknings- och 
rapporteringssystem. 

• Nedåt – Ledaren har ansvar för gruppens prestationer, såväl individuella 
som kollektiva.  

• Inåt – Författarna hävdar att det är lätt att bli alltför engagerad i projektets 
dagliga uppgifter och glömma bort att de egna prestationerna har stor 
inverkan på projektets totala framåtskridande. 

 
Efter denna genomgång diskuterar de att det är lätt att dra slutsatsen att 
projektledarens mångskiftande och komplexa roll är omöjliga att leva upp 
till. De frågar sig då hur det är möjligt att hålla i det moderna projektets alla 
trådar och kommer fram till att det inte handlar om att ”hålla i” utan snarare 
om att släppa. Projektledaren måste släppa föreställningen om att man 
måste veta allt och göra allt själv. Istället anser författarna att 
projektledaren ska ses som någon som anpassar, orkestrerar, stimulerar och 
samordnar människor och processer, kort och gott, en samordnare. Lika 
stor kraft ska ägnas åt att hantera det organisatoriska som att hantera de 
tekniska frågorna. 
 
Eftersom en projektledare vanligtvis är chef för specialister inom andra 
områden än det egna blir det viktigt att få dessa tillsammans att 
åstadkomma ett effektivt resultat. Projektledarens speciella kompetens kan 
på så sätt vara förmågan att skapa respekt och trovärdighet utan att själv 
delta i de olika arbetsuppgifterna. Alltså måste projektledaren vara en 
samordnare med huvuduppgifterna att hålla samman de olika 
verksamheterna i projektet och bevakar så att inga delar saknas eller inte 
fungerar bra. Samordningen måste ske inom alla de tre dimensionerna som 
Briner et al. definierar: intressenter, projektets livscykel och prestationer. 
 
Författarna går vidare med att presentera 14 samordnande processer som 
projektledaren ska hålla ordning på. Dessa 14 är uppdelade på tre olika 
sfärer som innebär i tur och ordning: koppla in intressenterna, hålla bollen, 
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samt koncentrera sig på resultaten. De sammanfattar allt detta i en figur 
som finns presenterad nedan (figur 4).  

 
 

Koppla in intressenterna 

De hävdar att det är av stor betydelse att skapa hållbara relationer med de 
viktiga intressenterna. Genom att ”koppla in” dessa skapas fritt flöde för 
informationsströmmen. Eftersom författarna hävdar att antalet intressenter 
kan vara förvånansvärt stort blir det viktigt att ta reda på vilka dessa är och 
vad de egentligen vill. Briner et al. påstår vidare att detta inte är lika enkelt 
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Figur 4 Fjorton samordnande processer  
(Källa: Briner, Geddes & Hastings, 1999, s 37)
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som det kan förefalla eftersom folk sällan är helt tydliga i sina inledande 
svar. Projektledaren kan dock bygga upp deras förtroende genom att hjälpa 
dem att förtydliga sina åsikter. Författarna ser det som mycket viktigt att 
alla intressenter är medvetna om vad de andra vill och framhäver 
kommunikation för att undvika motsättningar mellan intressenterna. Detta 
handlar alltså om att få alla intressenter, som exempelvis ekonomer, 
konstruktörer, marknadsförare och kunder, att dra åt samma håll och att få 
dem att godkänna projektets arbete. Därför blir projektledaren ofta en 
mellanhand eller medlare för att försöka finna en lösning som tillfredställer 
så många behov som möjligt. 
 
Det gäller också att bygga upp trovärdigheten för projektgruppen inom 
företaget. Briner et al. ser det aktiva stödet från kollegor inom hela 
företaget som den värdefullaste resurs som projektgruppen kan ha för att 
skapa en positiv miljö.  Detta kräver dock arbete och projektledaren måste 
därför visa att denne inser och förstår effekten av projektets verksamhet i 
ett större sammanhang. Företagsledningen kan få ett större förtroende för 
gruppens förmåga att lösa problem om gruppen i ett tidigt skede kan visa 
att de förstår företagsledningens osäkerhet och misstänksamhet mot 
projektet. Författarna trycker framförallt på tre områden som är viktigt för 
projektledaren att visa ledningen att denne förstår: teknik, ekonomi och 
personal. Trovärdigheten är extra viktig att bygga upp om ett av projektets 
problem är att få tilldelning av resurser i konkurrens med andra projekt. 
 
En framgångsrik projektledare bygger upp ett nätverk av kontaktpersoner 
som hjälper till att få saker gjorda enligt Briner et al. Sådana nätverk bör 
upprätthållas genom att ägna dem tid. Då handlar det mycket om informellt 
tal med folk för att skaffa information och ta reda på vad som händer. Det 
gäller för projektledaren att lära sig av vad denne ser och hör eftersom det 
både finns formella och informella sätt att få saker gjorda. Nätverket 
används också för att testa idéer och att fråga runt för att hitta dolda 
talanger som kan vara till nytta för projektet. Personer i detta nätverk hittas 
till största delen inom den egna organisationen, men de kan även komma 
från kunden eller andra organisationer som besitter en särskild expertis om 
någonting. 
 
Den sista delen av att koppla in intressenterna handlar om att marknadsföra 
projektet. Författarna jämför projektet med en produkt som måste paketeras 
och marknadsföras väl för att den ska bli köpt. Om inte folk förstår eller 
uppskattar fördelarna med projektet har projektledaren misslyckats. De 
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presenterar tre punkter att använda sig av vid marknadsföringen av 
projektet: att göra presentationer, att planera och utföra en 
marknadsföringskampanj som fortgår under hela projektet, samt att se till 
att nyheter om projektet med jämna mellanrum når fram till dem som har 
störst inflytande. Dessutom ska alla som vill veta vad som händer i 
projektet hållas underrättade.  

Hålla bollen 

Briner et al. jämför projektledarens roll med fotbollstänkandet. Det gäller 
att hålla bollen inom laget; se upp för motståndarnas tacklingar, samspela 
med lagkamraterna och behålla initiativet. Förutseende är en viktig del av 
detta. De säger att det är nödvändigt att kunna ta ett steg tillbaka från 
dagens omedelbara uppgifter och överblicka den totala situationen. Det 
gäller att kunna hitta de ofta tydliga signaler som finns om att något 
kommer att gå snett. De föreslår att projektledaren ska avsätta tid till att gå 
igenom bekymmersamma situationer med någon som fungerar som ett 
bollplank. Att använda sig av ett projektets SWOT-analys är något som de 
förespråkar och att jämföra den egna versionen med andra intressenters 
åsikter om situationen för att täcka så mycket mark som möjligt. 
 
Planering och kontroll är också av stor betydelse enligt författarna och då 
framförallt att planeringen sker fortlöpande under projektets gång och inte 
bara en gång vid starten. Det gäller att göra klart för sig hur hjälpmedlen 
kan användas och dess begränsningar samt hur man kopplar in de personer 
som har den bästa informationen. Det är projektledaren som ska styra 
hjälpmedlen och inte tvärtom. Planeringen och beslutsfattandet får inte 
heller bli någon form av ritual utan resultatet av processerna måste spridas 
och leda till åtgärder. Kontrollen i sin tur måste vara konstruktiv. Enligt 
Briner et al. har människor en tendens att peka på sådant som är dåligt vid 
kontroller. Därför är det projektledarens uppgift att skapa en atmosfär där 
misstag och mindre goda prestationer kan diskuteras öppet. Det går dock 
inte att nöja sig med detta utan det måste också ske en lärdom av de 
misstag som begåtts. 
 
Det gäller också att hålla mentorn och den ”osynliga” gruppen informerade 
om projektets tillstånd. Om allt går som på räls och ingen information 
kommer fram till mentorn eller andra ledande personer kan projektet 
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komma att åka på en kalldusch. Det går inte att ta för givet att alla känner 
till detaljerna i projektet bara för att projektledaren själv blir helt 
absorberad av sitt eget intresse för projektet. Samma problem gäller om de 
osynliga medlemmarna i projektet glöms bort bara för att de bara behövs 
ibland. Dessa bör istället klart och tydligt informeras om vad som krävs av 
dem och när eftersom de har andra arbetsuppgifter också. Även nya 
medlemmar och intressenter måste informeras och det är viktigt att 
projektledaren kommer ihåg att det kan ta tid för dem att förstå eftersom 
allt är nytt för dem. 
 
Slutligen i denna sfär hittar vi begreppet ”skaffa feedback”. Det är mycket 
effektivare att be om feedback av viktiga intressenter än att bara vänta på 
den. Detta kan också stärka gruppens anseende inom företaget. Det är dock 
bara under förutsättning att hänsyn tas till den feedback som ges annars har 
det ingen funktion eller alternativt kan det leda till att förtroendet för 
projektet minskar om inget görs åt de problem som blivit presenterade. 

Koncentrera sig på resultaten 

Det är också projektledarens uppgift att upprätthålla motivation, tempo och 
inriktning för projektet. Att ange syfte och inriktning för projektet kan 
hjälpa till för att skapa en stark känsla för uppgiften. Medarbetarna bör 
därför ges insikter om projektet som går ett stycke längre än bara 
specifikationerna. De måste få veta varför projektet är viktigt för hela 
företaget. Ett annat sätt som Briner et al. anger för att skapa engagemang 
och medvetenhet om syftet är att antyda att projektet kan utnyttjas som 
språngbräda för att nå personliga målsättningar. Det tredje sättet som 
beskrivs är att projektledaren själv visar sitt egna starka intresse för 
projektet. Det är nämligen svårt att få andra att vara entusiastiska om inte 
ledaren själv är det. Det är till exempel möjligt att påvisa det egna 
engagemanget genom att ständigt söka efter bättre och snabbare 
arbetsmetoder. 
 
Projektet måste ha klara mål definierade med hjälp av tids- och 
kostnadstermer. Det är dock också av yttersta vikt att varje enskild person 
får sina tydliga arbetsmål med specificering av vad som ska utföras inom 
en viss tid och vilka förutsättningar som gäller. De olika arbetsuppgifterna 
bör också vara koordinerade med varandra. Om det råder stor osäkerhet i 
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projektet bör dessutom avsevärd frihet ges åt medarbetarna när det gäller 
hur de ska nå målen. Dock bör ledaren genom det egna beteendet visa vad 
som är acceptabelt och vad som inte är det. Allt detta handlar om att 
fastställa individuella kriterier för framgång. 
 
Författarna betonar här även vikten av att hålla hårt på kvaliteten. Efter att 
ha fastsällt de individuella kriterierna måste ledaren följa upp dem och 
kontrollera att allt fungerar. En projektledare bör försöka se till att 
medarbetarna håller lika hårt på kvaliteten som denne själv gör. Höga krav 
ställs och projektledaren försäkrar sig om att brister rättas till omedelbart. 
Förändringar kan också behöva ske i efterhand och detta måste 
projektledaren kräva att det utförs även om det inte är särskilt trevligt för 
den som måste göra om ett arbete. Allt som inte håller måttet är 
oacceptabelt och en person som uppvisar undermåliga prestationer måste 
genast få veta detta och projektledaren måste förklara varför det inte duger 
att arbeta på det sättet så att personen kan bättra sig. 
 
Att skapa en stimulerande miljö är ytterligare en aspekt för projektledaren 
att ta hänsyn till enligt Briner et al. Medarbetarna måste stimuleras och 
stödjas på alla tänkbara sätt. Det kan till exempel röra sig om att skaffa 
fram tillfällig hjälp till en medarbetare som befinner sig i en pressad 
situation. Medarbetarna bör nämligen inte känna att de har blivit orimligt 
överbelastade. Öppna diskussioner med konstruktiv kritik bör föras mellan 
olika specialister i gruppen för att nå bästa möjliga resultat. Projektledarens 
uppgift blir då att skapa en atmosfär där självkritik är regel istället för att 
kritik riktas mot andra och där människor fritt kan säga vad de känner och 
få sina åsikter respekterade. 
 
Det framläggs också att det är viktigt att stanna upp och reflektera ibland 
också. Det gäller att kunna reflektera över resultatet av de egna åtgärderna. 
En ledare som bara går på i ullstrumporna lär sig inte särskilt mycket. 
Briner et al. säger att denna reflektion också gärna kan ske tillsammans 
med någon annan, till exempel en kollega eller en konsult för att kunna få 
nya synpunkter och stimulans. Projektledaren kan på detta sätt upptäcka 
vad som är svårt att hantera och varför. 
 
Den sista aspekten inom dessa riktningar består av att fira framgångar. 
Ledaren bör känna till vilket sätt som är det bästa för att den enskilda 
individen ska känna sig uppskattad. Ledaren bör visa respekt för andras 
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kapacitet och prestationer och inte framhäva sig själv som viktigare än 
andra. 

Projektledarens viktigaste egenskaper 

Efter denna presentation av de fjorton samordnande processerna fastställer 
Briner et al. projektledarens viktigaste egenskaper med hjälp av intervjuer 
med projektledare, mentorer och medarbetare i projektgrupper. De kom 
fram till att den verkligt skicklige projektledaren 
 
• Kan förklara komplicerade saker på ett enkelt och begripligt sätt. 
• Drabbas inte av panik som stressar upp arbetet och blir inte heller 

paralyserad till passivitet. Denne behåller istället alltid lugnet och finner 
metoder för att gå stegvis fram tillsammans med gruppen. 

• Tar tag i problemen och utreder orsakerna. 
• Håller alla orienterade hela tiden, medarbetare, chefer och kunder samt 

betraktar goda och dåliga nyheter som lika viktiga. 
• Kan se bilden i stort och har samtidigt full kontroll över detaljerna i 

projektets framåtskridande. 
 
Författarna finner det också intressant att notera att dessa egenskaper 
förutsätter teknisk förmåga, men att det inte råder något krav på att 
projektledaren ska vara en ”supertekniker”. Det viktigaste tycks istället 
vara att ledaren kan samverka och kommunicera i samband med ledningen 
av projektet. 
 
Även Thamhain (1991) skriver om ledarens förmågor och nödvändiga 
egenskaper. Han säger att eftersom projekt och projektarbete idag blivit 
mer och mer komplext och mångfacetterat måste projektledaren kunna 
förflytta sig mellan olika delar i organisationen och leda personal, behandla 
olika tekniska och marknadsfrågor, regler och andra socioekonomiska 
faktorer. Han delar in dessa egenskaper i tre olika kategorier; 
interpersonella och ledarskap, tekniska egenskaper samt administrativa 
egenskaper. Mer ingående skulle dessa begrepp förklaras så att de 
interpersonella och ledaregenskaperna som ledarens ska ha involverar mer 
specifika egenskaper som att projektledaren ska: kunna planera och 
kommunicera mål för projektet, motivera människor, lösa konflikter, bygga 
arbetsteam och vara synlig och trovärdig.  
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Vidare säger Thamhain när det gäller de tekniska egenskaperna han ser att 
en projektledare behöver dessa men att de inte ska vara av rena 
expertkunskaper när det gäller att tillverka eller komma fram till hur rent 
tekniska detaljer ska göras. Projektledarens egenskaper inom detta område 
gäller främst att ha kunskaper i tekniska frågor som är tillräckliga för att 
han eller hon ska kunna, på ett deltagande sätt, leda och styra personer med 
teknisk kompetens och kunna ta beslut i frågor som rör vissa tekniska bitar 
i projektet för att kunna nå målet och se potentiella marknadsmöjligheter 
och andra affärsmöjligheter som kan uppstå. Mer i detalj ställer Thamhain 
upp dessa egenskaper inom detta område: Förmåga att styra teknologin, 
förståelse för tekniken och tekniska trender inom området, kunna 
kommunicera med teknisk personal och ena dessa, leda och hjälpa till med 
problemlösning i tekniska frågor, kunna integrera personal, teknik och 
affärsdelar samt också kunna välja och styra de trade-offs som uppkommer 
mellan dessa delar.  
 
Det tredje kompetensområdet som projektledaren måste behärska är som vi 
tidigare nämnde administrativa egenskaper. Thamhain skriver att 
administrativa egenskaper är avgörande för projektledaren. Projektledaren 
måste kunna planera, budgetera, lägga scheman, utvärdera personalens 
arbetsinsats och kunna använda lämpliga och tillgängliga verktyg när detta 
görs. Andra viktiga egenskaper inom detta område är: att kunna mäta och 
kontrollera hur arbetet går, kunna delegera arbetsuppgifter på ett effektivt 
sätt, kunna arbeta med andra organisationer och kunna förhandla om och 
uppskatta resursanvändningen i projektet. Vad som dock är fallet när 
projekten växer är att projektledaren måste delegera vissa av dessa 
arbetsuppgifter till andra. Effektiviteten hos projektledaren beror till stor 
del på den personliga erfarenheten, förståelsen och den organisatoriska 
interaktionen i företaget. För att projektledaren ska vara framgångsrik 
måste han eller hon vara en social arkitekt och förstå hur organisationen 
och arbetet fungerar. 

De viktiga rollerna 

Som avslutning på vår referensram vill vi hänvisa till Anders Blomés 
(2001) tankar om de viktiga rollerna som går att finna i ett större projekt 
eller en tillfällig organisation. Han går inte in på detta på djupet, men bara 
att han nämner detta som vi har funnit tycker vi är intressant. Blomé anser 
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nämligen att det finns en projektledning med en mängd olika roller eller 
uppgifter. Denna projektledning kan bestå av endast en projektledare som 
innehar alla rollerna om projektet är litet, men ju större projektet blir, desto 
svårare blir det för en människa att hantera situationen. De roller som, i 
litteraturen, brukar förekomma i projektledningen enligt Blomé är bland 
annat: projektledare, teknisk projektledare, projektadministratör och 
delprojektledare. Förutom dessa förekommer även projektchef, CM-
ansvarig, kvalitetsansvarig och informationsansvarig.  
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Tankarna tar form 

Det empiriska materialet, den referensram vi ställt upp och våra egna 
tankar och funderingar ska så till slut bli till en enhet.  
 
När vi i inledningen presenterade våra inledande diskussioner sa vi att vi 
skulle undersöka det delade ledarskapet i stora komplexa projekt. Vi 
hävdade att detta existerade och att vi ville visa på andledningarna till detta, 
vilka viktiga roller vi kunde definiera, samt att i viss mån se vilka problem 
denna delning av ledarskapet gav uppkomst till, men även försöka se 
lösningar på dessa problem. Det är dessa frågor vi kommer att röra oss 
kring och diskutera och analysera vad vi sett och hur vi tänkt när vi 
undersökt dessa fenomen och försöka att förstärka våra egna påståenden 
och tankar med informationen från både empiriframställningen samt 
referensramen. Vi kommer att börja med att diskutera de anledningar vi ser 
till varför det finns ett delat ledarskap i dessa projekt och ställa upp dessa 
för att sedan diskutera dessa mer ingående. Vidare följer vår identifiering 
av de viktiga roller som vi hittar och varför dessa just används och hur 
dessa arbetar. Till sist kommer vi att se till de problem vi sett att 
uppdelningen av ledarskapet kan medföra och de lösningar som vi ser med 
stöd från empirin. 

Varför klarar sig inte projektledaren ensam? 

Efter våra empiriska undersökningar har vi kunnat urskilja fem 
huvudfaktorer eller problemområden som sticker ut som orsaker till varför 
det finns ett behov av flera ledare inom denna typ av projekt. Dessa punkter 
är: 
 

• Antalet medarbetare och geografisk spridning 
• Framtagande av många nya tekniska komponenter 
• Produktens tekniska komplexitet 
• Intressenter utanför projektet 
• Övergripande struktur 
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Antalet medarbetare och geografisk spridning 

De projekt som vi har fått beskrivna för oss och som finns återberättade i 
den empiriska delen av uppsatsen har framförallt en sak gemensam: många 
inblandade människor! I projekten medverkar från 50 personer upp till 
1000 personer som i extremfallet Scania. Detta leder till att det är omöjligt 
för en ledare att ensam stå för allt ledaransvar. Det finns nämligen ett flertal 
aspekter av ledarskap och projektledning som innebär att den som bedriver 
ledarskap ska ha en direkt och relativt nära kontakt med dem som blir 
föremål för ledarskapet. De aspekter vi har urskiljt är: 
 

• Entusiasmering/stöttning/motivering 
• Arbetsfördelning 
• Kontroll och uppföljning 

 
Om vi ser till de delar av ledarskapet som rör entusiasmering, stöttning och 
motivering av andra människor blir detta extra tydligt. Hur ska exempelvis 
Ceasar på Scania kunna stötta och uppmuntra 1000 personer på samma 
gång? För oss förefaller detta omöjligt. Det finns inte tid till att prata med 
alla och det finns ingen möjlighet för projektledaren att veta vilket sätt som 
är bäst för att få varje enskild individ att agera på bästa sätt för projektets 
nytta. Här finner vi vissa svagheter i Briners et al. resonemang om att 
projektledaren måste veta vilket som är det bästa sättet att få den enskilda 
individen att känna sig uppskattad. Hur skulle det gå till i projektet som 
innefattar 1000 personer? 
 
Komplikation nummer två av att det är många människor i projektet är 
arbetsfördelningen. Bland teoretikerna säger såväl Thamhain som Ahltorp 
och Yukl att det är viktigt för både projektledaren och ledare 
överhuvudtaget att kunna delegera och fördela arbetsuppgifter. Vi anser då 
att även här måste den som fördelar arbetet känna personerna som ska 
utföra det för att veta vem som passar till vilken uppgift. Denne måste 
åtminstone känna till deras styrkor och svagheter för att kunna utröna och 
bestämma detta. Det blir enligt oss mycket svårt för en person att göra med 
så många inblandade. 
 
Kontrollen är den tredje punkten som försvåras av mängden inblandade 
människor. Att sätta mål för och att kontrollera och följa upp individernas 
arbete är något som ständigt återkommer i diskussionerna om ledarskap. 
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Adam, Bertil och Ceasar ser alla detta som en viktig del. Det ska finnas mål 
och mätredskap som kan användas för att se till att allt går enligt plan. När 
det då är många personer som ska kontrolleras ställer detta höga krav på 
kontrollverktygen som måste vara omfattande. Om det var projektledaren 
som ensam kontrollerade och följde upp allt detta skulle denne inte göra 
annat än att arbeta med kontroll av projektets olika verksamhetsdelar.  
 
Som ytterligare ett exempel på faktorer som har uppdagats i våra studier 
som försvårar ledningen av projekten har vi geografin. Det är svårt för en 
ledare att kontrollera verksamheten och leda arbete som sker på en annan 
ort. Även situationer där kunden befinner sig på en annan plats kan skapa 
problem. Intervjun med Bertil var den som i det här avseendet gav oss mest 
kött på benen eftersom det ofta gäller för dem att sälja ett projekt till en 
utländsk kund eller åtminstone att slutprodukten ska uppföras i ett annat 
land än Sverige. Även Ceasar hade vissa problem med geografin när 
produktionen sker på olika platser även om det var lättare att överskåda 
med tanke på att det bara rör sig om olika orter i Sverige. Visserligen har 
Scania intressen utanför Sveriges gränser, men detta projekt har sin 
huvudsakliga aktivitet i hemlandet. 

Framtagandet av många nya tekniska komponenter 

Intervjuerna har rört projekt som står inför olika svåra tekniska problem. Vi 
har även här kunnat utkristallisera tre problemområden som komplicerar 
ledningen av projekten. 
 

• Ny avancerad teknik 
• Skilda tekniska kompetenser 
• Samhällets tekniska utveckling 

 
Adam talar mycket om de tekniska svårigheter som hans projekt har att 
lösa. Det gäller både att komma fram till tekniska lösningar som det inte 
finns någon tidigare erfarenhet av och att det är praktiskt svårt att utföra 
dessa lösningar. Även Bertil och Ceasar talar om tekniska detaljer som en 
av projektens utmaningar, men de är inte lika framträdande som i Adams 
beskrivning. Avsaknaden av teknologiska traditioner ser vi tydligt i Adams 
fall där de vid uppstarten av projektet saknade både erfarenhet av att 
tillverka produkten och beskrivande dokumentation från tidigare utförda 
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projekt. Det har krävt ett hårt arbete både med att definiera vilka funktioner 
som slutprodukten ska ha och hur dessa funktioner ska kunna tas fram. 
Genomgående i de projekt vi har studerat ha vi sett att det också krävs en 
omfattande dokumentation av det fortlöpande arbetet, såväl för att hålla 
koll inom projektet som för att underlätta framtida projekt. För att leda och 
bevaka en sådan utveckling krävs en god teknisk kunskap och förståelse för 
de problem som kan uppstå i processen. Detta är även nödvändigt för att 
kunna bestämma och följa upp de mål som måste finnas för de enskilda 
delarna av projektet och kunna beräkna hur mycket de kommer att kosta. 
Det arbete som härrör till verifiering och testning av komponenterna är inte 
heller helt enkelt. Adam har till och med delprojekt som bara ägnar sig åt 
denna problematik. På teknikfronten finner vi dock vissa skillnader på de 
projekt vi har studerat. I Ceasars fall handlar det mer om att det är många 
nya konstruktörer som ska arbeta med framtagandet av de nya funktionerna 
eftersom de har genomgått en generationsväxling på företaget och att de 
saknar rutin på sitt arbete. De behöver därför mer tid för sina uppgifter än 
en rutinerad konstruktör. Detta problem har också Adam, men av lite andra 
orsaker. Hans projekt har saknat den erfarenhet inom de avancerade delarna 
av utvecklingen som verkligen finns på företaget eftersom de är uppknutna 
i annan verksamhet.  
 
Det mest komplicerade i Ceasars projekt blir istället att det är så oerhört 
skilda tekniska kompetenser som krävs för att kunna utveckla alla de 
komponenter som krävs för att sätta ihop en ny lastbil. Att det är så vitt 
skilda funktioner och tekniker som hanteras är inget som är specifikt för 
Ceasars projekt, men det är där vi finner det som den enskilt mest 
komplicerade punkten för ledningen av projektet. Såväl Adam som Bertil 
har dessa problem, men som nämnt är det nog snarare just det som är 
komplicerat i varje enskild komponent som försvårar i Adams fall. Att 
dessa projekt är så tekniskt diversifierade leder till svårigheter för en ledare 
att kunna inneha tillräckligt bred kunskapsbas inom alla delar för att kunna 
sätta lämpliga mål för verksamheten och föra givande diskussioner anser 
vi. En stor ansträngning har fått läggas på utvecklingsarbetet som också 
måste följas upp av någon som kan det specifika området. Förutom att det 
är skilda tekniska kompetenser som krävs inom projekten så kräver det en 
hel del tid att vara delaktig i samtliga dessa olika delar som projektet består 
av. 
 
Den sista punkten vi vill trycka på refererar till den tekniska utvecklingen 
som fortlöpande sker i samhället. Tidsaspekten är mycket levande i alla 
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projekten eftersom de alla pågår under många år och att det kan ske ny 
utveckling som dramatiskt förändrar situationen. Bertil talar mycket om 
den långa tidshorisont som de projekt han har lett ofta har att ta i beaktning. 
Det har även varit mycket aktuellt i Adams fall där de tidigare 
komponenterna som hade kunnat användas i projektet hade utgått ur 
sortimentet hos tillverkarna och att de även hade blivit omoderna i 
förhållande till andra komponenter som projektet är beroende av. Det är 
därför mycket viktigt att vara lyhörd för sin omgivning och medveten om 
vad som händer i omvärlden vilket också hävdas av Ahltorp som en av 
chefens viktigaste uppgifter. Det kan vara förödande för projekten där de 
inte har en specifik kund som i Scanias fall om de inte är medvetna om vad 
som förväntas av produkten eller även att överträffa dessa förväntningar. 

Produktens tekniska komplexitet 

Vare sig det gäller att bygga en lastbil, bygga ett kärnkraftverk eller att 
utveckla högteknologiska produkter på Ericsson så handlar det om att få en 
mängd olika mer eller mindre tekniska komponenter att kunna verka 
tillsammans. Komplexitetsgraden av arbetet blir i dessa fall oerhört hög och 
på grund av detta kan vi urskilja två problemområden för ledningen av 
projektet; arbetsfördelning och teknisk kompatibilitet.  
 
Vi finner alltså att också detta komplicerar arbetsfördelningen vilket vi har 
varit inne på vad det gäller tillsättandet av en individ för en viss uppgift. I 
det här fallet är det mer uppdelningen av större tekniska delar eller objekt 
som blir problematisk. Under vilken arbetsledare faller egentligen ansvaret 
för hastighetsmätaren i lastbilen och är denne då också ansvarig för 
varvmätaren? Det kan således uppstå gränsproblem för olika delar av 
teknologin som egentligen hänger samman i slutprodukten, men som måste 
delas upp för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt sätt.  
 
Nästa problem för ledningen av projektet har alltså att göra med den 
tekniska kompatibiliteten. Alla dessa tekniska komponenter ska ju bilda en 
slutprodukt och många av dem har dessutom en mycket stark påverkan på 
andra detaljer. Detta problem finns på olika nivåer inom projekten. Det kan 
vara svårt att i en liten del få många små komponenter att vara kompatibla 
och fungera tillsammans. Dessutom är vissa komponenter beroende av att 
en annan komponent ska vara klar innan arbetet med den nya kan börja. 
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Sedan finns samma problem egentligen på en liten högre nivå när de av 
komponenter sammansatta delarna ska länkas ihop och bilda slutprodukten. 
Här är det verkligen vitt skilda teknikområden som ska bilda en stor enhet 
och då måste det finnas kompetens för att sammanställa detta. Även om 
funktionen av en del eller en komponent har verifierats så måste allt 
fungera också när det är sammansatt. Tester måste genomföras av tekniska 
komponenter först när de är enskilda, sedan när de länkats samman med 
andra komponenter för att bilda en del och slutligen när alla delar är 
ihopsatta. 

Intressenter utanför projektet 

I litteraturen framställs ofta rollen som ansiktet utåt för projektet som en av 
de viktigaste för projektledaren. Det är många intressenter som ska hållas 
informerade om projektets fortskridande. Detta problemområde är alltså 
inte något specifikt för stora komplexa projekt, men det är inte mindre 
viktiga för det. Vi har kunnat definiera ett antal sådana grupper av 
intressenter som hänsyn måste tas till eftersom de påverkar de projekt vi 
har tittat på. 
 

• Linjeorganisationen 
• Företagsledningen 
• Kunder 
• Andra företag 

 
Vi har tidigare nämnt de gränsproblem som kan finnas med 
arbetsfördelning inom projekten. Här finner vi en annan gränsproblematik. 
Framförallt på Scania har det funnits problem mellan linje och projekt 
innan de utvecklade sina arbetsmetoder. Det blir lätt så att olika 
avdelningar inom företaget går sina egna vägar och inte vill ha någon som 
klampar i deras revir. Detta kan leda till ineffektivitet i arbetet eftersom 
konstruktörerna inte riktigt vet vem de ska lyssna på: projektledaren eller 
avdelningschefen? Detta kräver en bra dialog mellan linjen och projektet. 
 
Företagsledningens intresse och deras engagemang har varit del av de 
samtal vi har haft med Adam, Bertil och Ceasar, men av en annan orsak än 
de vi har läst om i litteraturen, exempelvis Briner et al. Där har det ofta 
framställts att det är viktigt att marknadsföra projektet för att få ledningens 
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stöd och kunna få mer tilldelade resurser i jämförelse med andra projekt. I 
dessa stora komplexa projekt är det viktigare att informera ledningen om 
vad som händer med projektet eftersom de spelar en sån viktig roll för 
företagets verksamhet och att det då är i företagets intresse att dessa projekt 
blir slutförda. I Scanias fall handlar det om nästa generations lastbil och om 
inte det skedde någon utveckling inom detta område skulle företaget få 
svårt att hävda sig på marknaden i framtiden. När det gäller ABB handlar 
det om affärsprojekt och då blir det viktigare att bearbeta kunden för att se 
till att det aktuella projektet blir tillräckligt stort för att intressera 
företagsledningen inom ABB och om det väl blir accepterat så klassas det 
som viktigt av företagsledningen. I fallet Ericsson är projektet det största 
och viktigaste inom divisionen och har därför automatiskt högsta prioritet 
från ledningen. Företagsledningen måste i samtliga dessa fall hållas 
informerade eftersom projektet spelar en så viktig roll för hela företagets 
välbefinnande.  
 
Dessa långtidsprojekt är väldigt känsliga för kundens åsikter eftersom 
mycket kan hända under en tidsrymd av fem till tio år. Kunden kan helt 
plötsligt få för sig att det behövs ytterligare funktioner på produkter eller att 
något är onödigt. Dessutom kan den tidigare nämnda teknologiska 
utvecklingen göra att vad som var aktuellt och modernt när projektet 
inleddes helt plötslig är passé och kunden vill då uppdatera projektet. På 
grund av ändrade ekonomiska förutsättningar hos kunden eller nya direktiv 
från dess ledning kan projektspecifikationen vara tvungen att ändras som vi 
har sett i Adams projekt på Ericsson. Där finns också en aldrig sinande 
mängd kundkrav på tekniken som hela tiden måste verifieras av kunden. 
När det gäller Bertil kan det vara ett land som helt plötsligt får en ny 
regering med ett annat intresse och då gäller det att ta tillfället i akt för att 
kunna sälja mer eller vara beredd på att specifikationen kan ändras på 
grund av regleringar som kan komma på grund av en ny politik. Ceasar 
måste hålla sig uppdaterad om vilka funktioner som av kunderna anses som 
standard och vilka funktioner som kan överträffa deras förväntningar och 
höja den upplevda kvaliteten hos lastbilen. Vilket fall vi än tittar närmare 
på finner vi att det är väldigt viktigt att hålla sig underrättad om kundens 
önskemål och krav för att inte projektet ska uppfattas som ett 
misslyckande. För Adam och Bertil är det dessutom viktigt att låta kunden 
få veta hur projektet ligger till i förhållandet till den uppsatta tidsplanen och 
budgeten så att företaget som är kunden vet när och till vilket pris denne 
kan förvänta sig den färdiga produkten. 
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Vi kan också hitta ett fjärde område som har att göra med 
kommunikationen med projektets omgivning. Det är när det som i Adams 
fall krävs kontakt med en tredje part som tillverkar ett komplement som 
projektet ska anpassas till. Andra företag kan också vara viktiga att ta 
hänsyn till om projektet är beroende av underleverantörer, vilket vi har sett 
att är fallet hos Scania. Här måste en uppföljning ske så att 
underleverantören tillverkar rätt saker och att dessa håller god kvalitet. 

Övergripande struktur 

Projektets övergripande struktur handlar om att det ska vara möjligt att få 
dessa projekt att fungera på ett smidigt sätt. På grund av detta måste det 
finnas någon som har en övergripande kontrollfunktion och som är insatt i 
det mesta inom projektets ramar. Nyckelordet i sammanhanget är 
övergripande. Det är inte detaljer vi pratar om här och inte heller teknik 
utan att projektets alla delar ligger i fas med tids- och budgetramarna; att se 
till att resurser omfördelas om det finns någon del som kräver mer arbete 
vid en viss tidpunkt. De olika delmålen ska också vara kompatibla med 
hela projektets slutmål. Vi har sett att denna problematik är något som 
förekommer i de fall vi studerat. Såväl Adam och Bertil som Ceasar 
framhåller att koordination mellan projektets olika delar är viktig. 
Problematiken ligger egentligen i storleken i dessa fall, och det stora antalet 
viktiga aktörer och deras uppgifter måste styras och ledas samt kontrolleras 
för att det övergripande målet ska bli uppnått. Om det inte finns någon som 
har den här funktionen skulle vi vilja påstå att projektet driver omkring lite 
vind för våg.  

Roller, delning och ledning 

Efter diskussionen vi fört i föregående del borde det nu framgå vilka 
faktorer som vi ser som de som gör det omöjligt för projektledaren att 
ensam klara av att leda projektet och klara de uppgifter som är 
sammanlänkade med dessa. Det vi då har sett är att det krävs ett antal olika 
roller och uppdelningar av ledaransvaret. Vi tycker dock också att det går 
att se att det förekommer kollektiva konstellationer av ledarskap i dessa 
projekt samt att ledarskapet delas på olika nivåer. 
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Vi anser att de tre viktigaste ledarrollerna som kan lösa de ledningsproblem 
som vi har diskuterat i det tidigare avsnittet är: 

• Projektledaren. Dennes viktigaste problemområde att lösa är att vara 
projektets ansikte utåt; att representera projektet såväl inom som 
utanför företaget. Vidare ska projektledaren ha hand om projektets 
övergripande struktur. 

• Den tekniska projektledaren. Denna rolls viktigaste problemområde 
är att lösa den tekniska komplexiteten som produkten innebär.  

• Delprojektledare. Delprojektledarna har två områden som de har på 
sin lott. De ska lösa problemet med de många medarbetarna och den 
geografiska spridningen samt de många tekniska komponenterna. Av 
denna anledning är delprojektledarna många till antalet. 

 
Rollerna ovan är naturligtvis väldigt förenklade eftersom de har fler 
uppgifter än de vi har tagit upp här, men dessa är deras huvudsakliga 
problemområden utifrån vår uppställning som vi ser det. Vi ser dessa som 
de huvudroller som existerar i mer allmänna begrepp i de tre projekten. De 
har dock också stödpersoner som hjälper dem för att kunna vara effektiva i 
sina roller. Dessa begrepp liknar det Blomé säger om rollfördelning i det 
korta resonemang han för om nyckelpersonerna när projekten växer i 
storlek. I de tre olika projektsituationerna vi diskuterat i vår empiri finner vi 
både likheter och olikheter mellan fallen vad gäller rollerna som vi har 
generaliserat fram. Dessa roller behöver sin närmare diskussion med stöd 
från de empiriska undersökningarna vi har genomfört och vi börjar med 
projektledarrollen. 

Projektledaren 

Det vi ser som projektledarens viktigaste uppgift i denna typ av projekt är 
alltså att vara en koordinerande och kommunicerande faktor för de övriga i 
projektet och dessutom vara ansiktet utåt. De personer i empirin som vi 
likställer med rollen projektledare är just våra respondenter Adam, Bertil 
och Ceasar. 
 
Uppgiften som koordinator är något som blivit väldigt tydligt för oss när vi 
har pratat med Adam, Bertil och Ceasar. De sitter alla som en sorts spindel 
i nätet och drar i trådarna på den högsta nivån i projektet. Även Briner et al. 
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ser samordningen som huvuduppgift, men de poängterar också att 
projektledaren ska ägna lika stor kraft åt det organisatoriska som åt det 
tekniska. Vi vill dock dra resonemanget lite längre och påstå att en större 
kraft måste läggas på koordination av människor än på det tekniska 
området. De har hjälp av den tekniska projektledaren som mer kan ägna sig 
åt detta område. Projektledaren behöver dock enligt såväl oss som samtliga 
respondenter ha en teknisk förståelsegrund att stå på. Denne måste kunna 
förstå vad tekniska lösningar får för konsekvenser. Det handlar inte om att 
förstå alla tekniska komponenter i detalj eftersom projektledaren inte 
behöver ägna sig åt något sådant arbete. Det viktiga är att ha en viss teknisk 
kompetens för att vinna förtroende hos sina medarbetare i projektet och 
veta vad det är folk pratar om vid möten och sammankomster. 
 
Vi ser istället projektledaren som en ledare av ledare. Projektledaren har av 
förklarliga skäl inte särskilt mycket kontakt med dem som utför arbetet i 
dessa stora projekt. Istället överlåts detta ansvar till framförallt 
delprojektledarna. Projektledaren finns där för att stötta och leda dessa 
andra ledare. Det är dock inte dennes uppgift att ensam ha koll på alla delar 
som behövs för att driva helheten framåt utan vi anser att det finns en 
ledningsgrupp som tillsammans håller bollarna i luften. I vår empiri har det 
framkommit att projektledaren har ekonomer, projektkvalitetsingenjörer, 
planerare, administratörer och biträdande projektledare som ett stöd och 
dessa personer sitter nära varandra. Tillsammans med delprojektledarna 
och den tekniska projektledaren kommer de gemensamt fram till riktningar 
och mål för projektet. Vi ska också komma ihåg att de beslut som fattas på 
den här nivån är sådana som får stora konsekvenser för projektet i stort, 
som leder till förändringar eller utformningar av projektdefinitionen, och 
inte beslut som rör enskilda tekniska detaljer. Dessa beslut delegeras i 
nästan alla fall ned till dem som ska utforma och utveckla komponenten. 
 
Förutom dessa berörda områden ser vi kundkontakten som en av 
projektledarens viktigare uppgifter. Såväl Adam som Bertil poängterade att 
det var de som skötte de huvudsakliga kundkontakterna. Om det rör någon 
mer teknisk detalj som behöver diskuteras tar de med sig någon med mer 
teknisk expertis för att bättre kunna föra en diskussion med kundens 
tekniska experter. Det finns också vissa kundmöten som behandlar 
verifieringar av kundkrav och då är det givetvis många inblandade. Denna 
roll som kundkontakt stämmer väl överens med de teorier vi läst om 
projektledarens roll som ansikte utåt för projektet. Vi finner dock en viss 
variation även här, men den hänger ihop med hur oerhört stort projektet är 
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och att det inte finns en specifik kund till projektet. Det handlar om Scania 
där de gör kundundersökningar för att få reda på vad kunderna vill ha och 
vad de tycker om vissa detaljer och detta gör inte huvudprojektledaren utan 
det är projektledarnas uppgift. Att Scanias projekt är ännu större än de 
övriga innebär att de har fler nivåer inom sitt projekt. De har egentligen 
som vi ser det två olika nivåer av projektledare i form av 
huvudprojektledaren och projektledarna som delar på dessa uppgifter. 
 
Kommunikationen uppåt för dessa projekt har vi redan diskuterat i 
föregående avsnitt när det gäller att hålla ledningen informerade om vad 
som händer i det mycket viktiga projektet. Projektledaren är den som har 
detta ansvar som informatör och kommunikatör med ledningen. I Adams 
fall har vi dessutom sett exempel på rollen som Briner et al. kallar mentor. 
Denna mentor kan användas som stöd när det gäller specifika områden där 
det finns en osäkerhet. Bland annat har Adam tidigt i sitt uppdrag sökt 
kontakt med sin mentor för att uppdatera denne och förklara vilka problem 
som projektet står inför. Detta har lett till att de fått en närmare relation och 
fått stort förtroende för varandra. Det finns dock en hårfin gräns mellan 
detta förtroende och en total avsaknad av förtroende. Som Briner et al. 
uttrycker det så kan mentorn få uppfattningen att projektledaren saknar 
kompetens för att klara uppgiften om denne konsulterar alltför mycket. 
Enligt oss gäller det att projektledaren har en klar bild över problemen och 
även förslag för hur de ska kunna lösas för att ett förtroende ska kunna 
byggas upp mellan denne och mentorn. Vi bör dock poängtera att det inte i 
alla fall går att finna en mentor.  
 
I Adams fall har vi ytterligare en komplikation när det gäller 
projektledarens roll som ansikte utåt. De är nämligen mycket beroende av 
en produkt som framställs av ett annat företag och därför måste de även 
hålla kontakten med detta företag för att kunna testa produkterna 
tillsammans. Där använder sig Adam också av ytterligare en person som 
befinner sig i gränslandet mellan dessa två organisationer och det är med 
denne som den mesta av kommunikationen sker för att underlätta arbetet. 
Det är en tekniskt kunnig person som fungerar som en länk mellan de två 
och ser till att allt är i sin ordning med tillstånd och andra problem när det 
gäller tester.  
 
När det gäller kontakten med linjeorganisationen spelar givetvis 
projektledaren en viktig roll, men det är egentligen hela projektets ansvar 
att se till att det inte uppstår problem. Detta eftersom det är många roller 
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som inkräktar på linjens organisation och måste se till att linjen har samma 
bild som projektet så att inga missförstånd sker och att konflikter på grund 
övertramp i befogenhetsfrågor undviks.  

Den tekniska projektledaren 

Hur ska de olika sammansatta komponenterna från de olika delprojekten 
kunna länkas ihop på ett bra sätt? Vi har i våra undersökningar kunnat se 
att alla projekt rör sig med någon form av teknisk projektledare, vare sig 
denne kallas för detta som i ABB:s fall eller om de kallas för 
systemansvarig (Ericsson) eller koordinator (Scania). Dessa personer 
besitter den nödvändiga tekniska kunskapen för att kunna få ihop alla delar 
till en helhet. Givetvis är det inte dessa personer som själva som utför detta 
arbete utan de är de som övervakar att detta utförs och som leder och stöttar 
i detta arbete. Det är dessa tekniska projektledare som är den 
sammanhållande länken mellan de olika delprojektledarnas olika 
kompetenser. Den tekniska projektledaren måste givetvis ha en stor teknisk 
kompetens så att denne kan och förstår hela problematiken med de olika 
tekniska delarna var för sig men framförallt hur de ska fungera 
tillsammans. Den tekniska projektledaren fungerar även givetvis som en 
ledare av människor och då främst för delprojektledarna i olika frågor men 
först och främst när det gäller tekniken. I projektledarlitteraturen beskrivs 
ofta projektledaren som en person som ska fungera som ett stöd och 
bollplank för sina underlydande. I våra fall kan vi även se att den tekniska 
projektledaren har dessa funktioner för de personer som han eller hon leder. 
”Bollplanket” rör mest tekniska frågor och problem men kan givetvis röra 
andra områden på mer personliga plan. 
 
Den tekniska projektledaren är också den person som projektledaren tar 
kontakt med när denne måste röra sig i tekniska frågor i till exempel 
kundkontakter eller andra utåtriktade kontakter. Detta har vi sett i såväl 
Adams som Bertils fall. Vid vissa kundkontakter som enbart rör tekniska 
detaljer figurerar inte ens projektledaren utan det är enbart den tekniske 
projektledaren som finns närvarande trots att det är projektledarens främsta 
ansvar att ha kontakt med kunden. 
 
När nya tekniska komponenter utvecklas krävs det av naturliga skäl en 
dokumentation av detta arbete precis som det krävs ett nedtecknande av vår 
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process i denna uppsats. Detta arbete krävs för att det ska gå att få en 
överblick av det arbete som är genomfört och hur detta är gjort men också 
för att framtida utvecklingsprocesser ska kunna dra nytta av det tidigare 
utvecklingsarbetet. I Adams projekt har det utvecklats ett arbetssätt för att 
lösa just denna problematik. I Bertils fall finner vi att det finns en särskild 
människa som stöder projektledaren och den tekniska projektledaren i detta 
arbete. Vad vi ser som viktigt i detta dokumentationsarbete är givetvis att 
hela projektprocessen dokumenteras men vi vill främst framhålla de 
tekniska aspekterna som de som är av störst betydelse i dessa projekt för att 
genomförandet ska göras på ett smidigt sätt. Detta är anledningen att vi ser 
just denna funktion som en del av den tekniska projektledarens 
beskrivning.  

Delprojektledarna 

De teknologiska detaljsvårigheter som projekten ställs inför måste på något 
sätt lösas. Hur arbetar då projekten med detta? Som vi varit inne på så blir 
det svårt för projektledaren att leda verksamheten med alla olika tekniska 
komponenter. I likhet med Ahltorp finner vi det istället nödvändigt att ha 
olika nivåer av ledarskap. Hennes idéer grundar sig på ett hierarkiskt 
synsätt och hierarkier är något som vanligtvis inte förknippas med projekt, 
men vi har funnit att hierarkier i högsta grad existerar även i projekt. Även 
om hon inte beskriver ledarskap i projekt ser vi likheter mellan hennes 
resonemang och det arbete som bedrivs i de studerade projekten. Ledarskap 
bedrivs enligt henne på olika nivåer inom organisationen och med olika 
ledarskapsfunktioner beroende på var i hierarkin ledaren/chefen befinner 
sig. Även den delegering som Yukl beskriver blir aktuell at ta upp i detta 
sammanhang eftersom den hjälper till med att höja beslutskvaliteten. 
Eftersom specialisten som utför arbetet oftast i de här fallen har större 
kompetens än projektledaren eller den tekniska projektledaren på det 
specifika området kan specialisten lösa de tekniska svårigheterna på ett 
bättre sätt. Den som utför arbetet är också närmare problemet och har mer 
relevant information om det än projektledaren. Därför håller vi med Yukl 
resonemang om att det också är lämpligt att denne får fatta beslut i frågan, 
vilket också framkommit att de projektledare vi intervjuat tycker. 
 
Dock finner vi att denna delegering inte sker direkt till den som utför 
arbetet. Istället anser vi att det sker en delegering från projektledaren till 
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delprojektledaren och här kommer dennes viktiga roll in i sammanhanget. 
Delprojektledaren är den som i sin tur delegerar uppgiften till specialisten. 
Det är också då en fördel om delprojektledaren är väl insatt i det tekniska 
området så att specialisten kan konferera med denne om det uppstår 
problem. Det är dock inte den enda orsaken till att delprojektledaren ska 
kunna tekniken bra eftersom de också måste veta vilken kompetens som 
specialisten ska ha för att lyckas med sin uppgift. Det är ju nämligen så att 
det är delprojektledaren som ska veta vem som är bäst lämpad att ta itu 
med en specifik uppgift. Detta är ytterligare en orsak till varför det är bra 
att ha delprojektledare eftersom det är omöjligt för projektledaren att känna 
till hela projektets medlemmars styrkor och svagheter. Som vi har varit 
inne på så är det stora antalet medarbetare ett problem som 
delprojektledarna hjälper till att lösa. Detta också genom att vara de som 
stöttar och leder de personer som utför det fysiska arbetet i projektet. Det är 
de som har den dagliga kontakten med dem och ser till att alla smådetaljer 
flyter på som de ska. 
 
Ju mindre delprojektet är desto större blir kraven på den tekniska 
kompetensen hos delprojektledaren eftersom denne då ofta också utför en 
del av det tekniska arbetet. Om ett delprojekt är relativt stort kan det i sin 
tur ha en uppdelning på en teknisk delprojektledare och en mer 
ledarskapsinriktad delprojektledare. Detta för att ha en tekniker som kan 
arbeta med sammanförandet av de många komponenterna som ofta ingår i 
ett större delprojekt, medan delprojektledaren mer får sköta de mer sociala 
frågorna och kommunikationen med övriga delprojekt och 
projektledningen. Det kan vara en för stor uppgift för en delprojektledare 
att behöva ta hand om alla aspekter av delprojektet om det innefattar ett 
tjugotal människor och en mängd tekniskt avancerade komponenter. Vi har 
sett exempel på detta såväl på Ericsson som på Scania.  
 
När det finns geografiska aspekter som försvårar ledningsarbetet blir det 
också aktuellt att tillsätta en delprojektledare för det aktuella geografiska 
området. I ABB:s fall använder de sig oftast av en delprojektledare som 
befinner sig där och sköter stor del av kundkontakterna och leder arbetet på 
plats för att lösa problemet med att inte befinna sig på plats i landet. I 
Scanias fall rör det sig mer om att vissa delar av produktionen på företaget 
huserar på andra platser än i Södertälje där projektkontoret ligger och 
därför sker en stor del av arbetet för projektet även på dessa orter och 
uppdelningen av ledarskapet har då inte direkt med geografi att göra utan 
med arbetsuppgifterna. 
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Vilka problem finns med ett delat ledarskap och hur 
undviks de? 

Med så många ledarroller och så många olika delar som vi funnit i dessa 
projekt, finns det då inte några problem med just detta sätt att leda 
projektarbetet på? Jo, visst finns dessa, men vi menar att de går att lösas på 
olika sätt. Dock är det inte en lätt uppgift, men vi påstår att det går. 
Frågorna som måste adresseras är av typen: hur ska detta kunna sluta upp i 
ett gemensamt mål? Hur ska alla inblandade kunna veta exakt vilken deras 
uppgift är? Hur ska de som utför arbetet veta vilken ledare de ska lyssna på 
och hur vet ledarna vad de andra delarna av projektet ägnar sig åt? Hur kan 
dessa olika delprojekt på ett bra sätt sammanlänkas? Hur kan 
projektledaren veta hur projektet i stort ligger till för att kunna fungera som 
en länk till projektets omgivning? Dessa problem känns för oss inte något 
som är unikt för just de här situationerna vi beskrivit här utan det är 
problem som uppstår när ledning delas mellan olika parter. Vi är därför inte 
så benägna att ytterligare mer ingående diskutera varför just detta är svårt 
och problematiskt utan vi vill hellre se till lösningarna. Vi har i våra 
empiriska undersökningar fått förklarat för oss hur de arbetar och utifrån 
detta har vi kommit till slutsatser om vilka åtgärder och arbetssätt som vi 
tycker är lämpliga att använda för att komma tillrätta med problematiken. 
 
Projektledarna vi har talat med i vår undersökning framhåller alla ett par 
faktorer som vitala för att man ska kunna leda dessa projekt i den 
rolluppdelning vi sett. Dessa faktorer handlar om att vara tydlig och ha 
klart uppsatta mål för hela projektet såväl som för varje medlem. Dessa mål 
ska vara sådana att personen som ska utföra en viss uppgift känner att han 
eller hon klarar den även om den samtidigt ska kännas utmanande. 
Dessutom figurerar ordet tillit i dessa sammanhang. Det är mycket viktigt 
att ledaren kan lita på att uppgifterna blir gjorda i rätt tid och till rätt 
kvalitet utan att själv behöva vara direkt delaktig. Öppenhet är det sista 
begreppet som projektledarna tar upp i detta sammanhang eftersom alla 
måste våga prata med varandra om allt. Om det finns problem som måste 
lösas och som är svåra för en person att klara av, måste detta komma fram 
så att denne kan få hjälp i tid. Enligt projektledarna kommer inte 
projektarbetet fungera om medlemmarna ”mörkar” information för 
varandra. Det kan kännas lätt att se just dessa faktorer som just lösningarna 
till den problematik vi sett i det delade ledarskapet, men vi ämnar nu 
förklara hur det går att få dessa ord och tankar att fungera i praktiken.  
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Vi har i de olika projektsituationerna sett ett antal olika verktyg som 
används för att praktiskt hantera dessa faktorer. De verktyg vi vill framhäva 
och definiera är: 
 

• Personlig kontakt 
• Fasta mötestillfällen med gemensamma beslut 
• Lättåtkomlig information 

Personlig kontakt 

De personliga kontakterna med och mellan ledarna i projektet är väldigt 
viktiga för att det delade ledarskapet ska fungera. Genom att personerna i 
ledande roller har förtroende för varandra och vågar lita på att det andra gör 
blir rätt, förenklas problematiken med att det gemensamma målet i 
slutändan uppnås. För att skapa denna personliga kontakt mellan de olika 
ledarrollerna i projektet är det mycket viktigt att det råder en ”högt i tak” 
mentalitet inom projektet så att personer som har något att säga i en viss 
fråga också vågar och får yttra sig i denna. I de fall vi undersökt råder det 
enligt projektledarna en sådan stämning att alla kan komma med 
synpunkter och säga vad man tycker. Vi själva tolkar även de svar vi fått på 
det sättet att det faktiskt fungerar så i verkligheten också. Vi har även 
upptäckt andra metoder som används i de undersöka projekten. I Bertils fall 
samlas alla viktiga personer som verkar och ska verka inom projektet i 
början av projektstarten och sitter där tillsammans under de inledande 
månaderna. Detta skapar en ”vi-känsla” i projektet och man lär känna alla 
medlemmar på ett mer personligt plan, vilket underlättar senare ledning och 
även uppdelning av arbetsuppgifter eftersom man känner människan och 
litar på att det som denne sagt ska göras också blir gjort. 
 
I Adams fall har vi en annan metod för att skapa en personlig kontakt i 
projektet och få ett fungerande delning av ledarskapet. Här används mer 
kontinuerligt personliga samtal mellan projektledaren och den övriga 
staben, vilket skapar en personlig kontaktyta där andra saker än just 
projektet kan diskuteras. Det som är viktigt i agerandet från ledarhåll är att 
vara öppen och ärlig för att visa att ett motsvarande beteende förväntas från 
motparten. Det får inte råda en stämning där alla är rädda för reprimander 
om de inte har klarat något i tid utan den som behöver hjälp med något 
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måste informera aktuella personer om detta. Om alla är medvetna om sin 
och andras uppgifter kommer kommunikationen dem emellan att fungera 
bättre och risken för att något faller mellan stolarna blir betydligt mindre. 
Detta är grunden som underlättar arbetet med vår nästa aspekt. 

Fasta mötestillfällen med gemensamma beslut 

Genomgående i dessa projekt vi har studerat har vi kunnat förstå vikten av 
att det finns fasta mötesserier där samma människor träffas kontinuerligt 
för att diskutera särskilda frågor. Detta för att klara av att hålla alla berörda 
parter informerade om hur projektet ligger till i olika hänseenden. Alla 
ledarrollerna behöver på detta sätt inte medverka i alla möten utan 
respektive ledare har till uppgift att leda de möten som rör deras specifika 
uppgifter. Exempelvis håller projektledaren i möten där alla ledarna ingår 
för att kunna hålla sig uppdaterad på det generella och övergripande i 
projektet. Detta är mycket viktigt för denne som huvudansvarig så att den 
övergripande planen kan följas upp och berörda utomstående parter kan 
hållas informerade. På denna typ av möten fattas också de beslut som har 
konsekvenser för projektdefinitionen eller delprojektdefinitionerna. Vi 
anser att det här krävs ett väldigt demokratiskt arbete eftersom det är 
många olika aspekter som måste övervägas för att få det bästa 
totalresultatet. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i de beslut som tas 
för att det ska bli ordentlig genomslagskraft i besluten och alla har samma 
mål med arbetet. Detta resonemang styrks av det Yukl säger om deltagande 
ledarskap där han visar att de underordnade vanligtvis blir mer engagerade 
för att lösa uppgiften om de är delaktiga i beslutet. 
 
Eftersom besluten tas gemensamt i många frågor och speciellt frågor som 
rör hela projektet tycker vi att det existerar ett kollektivt ledarskap genom 
denna beslutsprocess. Om alla ledande roller är med och fattar beslut om 
vad, hur och när saker ska göras och detta måste ske enligt hur vi ser det 
med tanke på de skilda kompetenser som krävs i dessa situationer som inte 
en människa kan inneha. Detta kan liknas vid Yukls diskussioner om 
gemensamma beslut som säger att för att komma fram till det mest 
lämpliga beslutet i en fråga bör hänsyn tas till alla aspekter och då behövs 
många kompetenser. Det resulterar i en diskussion mellan de olika 
intressenterna i ledningsgruppen och de kommer gemensamt fram till ett 
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beslut. Vi ser det inte direkt som konsultation utan som en kollektiv process 
där allas bidrag blir lika viktigt på grund av rollfördelningen.  
 
När vi går ner i nivåerna när det gäller möten finner vi samma arbetssätt. 
Då tar respektive ledare med sig den information de har från 
ledningsmötena och håller sina underordnade underättade för att de ska 
kunna ta bra detaljbeslut för att nå målen för såväl delprojekten som 
projektet i stort. Sedan förekommer även möten mellan olika 
delprojektledare som har beroendeförhållanden sinsemellan för att de 
gemensamt kan arbeta med lösningar på specifika problem. Det som är 
genomgående för alla typer av möten vi förespråkar är att det är 
gemensamma beslut som måste tas för att alla ska kunna ha samma mål och 
ambitioner. 
 
En underlättande detalj av dessa möten är också att de sker på regelbundna 
tider. Alla vet när vilken typ av frågor ska behandlas och på detta sätt söker 
man också undvika att frågor glöms bort eller faller mellan stolarna. 
Genom att de berörda uppdaterar varandra hela tiden så minimeras risken 
för dylika problem. I våra empiriska fall tar detta sig uttryck på lite olika 
sätt rent praktiskt i projekten. Alla de projekt vi undersökt har någon form 
av beslutsmöten där de ledande rollerna finns med för att kunna uppdatera 
varandra och komma överens om vad, när och hur problematiken i de 
uppgifter som slutligen ska uppnå projektets mål. De finns dock variationer 
mellan de olika projekten. I Bertils fall är mötesförfarandet där 
gemensamma beslut tas angående mål och förfaringssätt mycket tydligare i 
början av projektet då alla ledande roller arbetar tillsammans med detta. 
Vad vi dock sett i detta fall är att det kollektiva ledarskapet blir mindre 
tydligt senare i projektarbetet. Det är dock så att ledarskapet trots detta 
fortsätter vara delat men eftersom att man tidigt bestämde hur och vad 
saker skulle göras kommer man undan en del av problematiken med 
delningen.  
 
På Scania och Ericsson råder en mer kontinuerlig mötesprocess under hela 
projektet där de ledande rollerna är med och ständigt fungerar som en enhet 
i beslutsfrågor. Om det däremot gäller att ha en snabbare lösning på ett 
problem blir konsultationen mer aktuell än det gemensamma beslutet då 
projektledaren tar in information och råd för att själv fatta besluten. Det var 
mest Bertil som betonade denna typ av arbetsprocess och vi känner här en 
skillnad mellan de olika projektledarna som delvis härrör från rutin. Bertils 
förtjänster av att ha erfarenhet av att leda projekt är visserligen stora, men 
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kan dock hämma honom också då han kan ha svårare att ta in nya tankesätt 
i sitt arbete. Han är van att arbeta på ett visst sätt som fungerar, medan 
Adam och Ceasar är öppnare mot nya perspektiv eftersom de inte har 
hunnit skaffa sig ett invant mönster för hur projektarbete ska gå till. Dock 
säger Bertil att det är en mer demokratisk process i den förberedande fasen 
när allt ska planeras. Dessutom finns det en viss skillnad på projektens 
komplexitet. Bertils projekt innehåller mer av rutinarbete med tanke på att 
de är affärsprojekt och kan röra en byggnation av något som redan blivit 
uppfört på en annan plats i världen. Detta medan de projekt Adam och 
Ceasar leder är mer fokuserade på utvecklingsarbete där det blir viktigare 
att lyssna till andra människors expertkunskaper. 

Lättåtkomlig information 

Ledningsarbetet som vi ser det är alltså en relativt kollektiv syssla i dessa 
projekt. Det tas alltid ett flertal beslut i en mängd olika frågor. Trots att vi 
har hävdat att mycket av besluten tas kollektivt tas även beslut som rör de 
mer specifika delarna av till exempel den tekniska projektledaren enskilt. 
Detta informerar denne givetvis de andra i projektledningsgruppen om vid 
möten. Men vi ser dock att det finns andra effektiva sätt att kommunicera 
beslut och på detta sätt koordinera ledningen genom att det finns 
lättåtkomlig information om vad som beslutats eller hur målbilden ser ut 
och hur man ligger till i jämförelse till denna. Detta uppnås genom 
användandet av olika informationssystem. Vi har i våra fall kunnat 
identifiera ett par olika sådana som hjälper till i koordineringen av 
ledarskapet.  
 
I Adams projekt används gemensamma datafiler för de viktiga ledarrollerna 
där nyheter och beslut fortlöpande införs för att hålla alla uppdaterade i det 
korta perspektivet. Dessa dokument behandlar projektet i tre veckors 
intervaller som sedan införs i andra arkiv när dessa blir inaktuella. Det 
används även en hemsida på företagets intranät för att hålla alla 
uppdaterade. 
 
I Ceasars fall används främst ett rum på projektkontoret där stora vita 
tavlor ger information om hur alla aspekter av projektet ligger till. Där går 
att se om något är avslutat, ligger i fas eller om det finns några problem och 
i sådana fall hur allvarliga dessa är. I detta fall används även detta rum till 
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de möten som projektledningsgruppen har och genom detta förstärks 
tydligheten ännu mer i projektet. 
Vad vi ser som tydligt i alla de fall vi undersökt och vad vi kan härleda av 
detta är att det behövs någon form av effektiv och överskådlig 
informationsdistribution inom projektet. 
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En sammanfattande reflektion av 
författarna 

 Vi vill med detta kapitel kort sammanfatta det vi har sett som de viktigaste 
resultaten av vår studie. Eftersom vi bara har studerat tre olika projekt är 
det svårt för oss att påstå att det vi har upptäckt gäller för alla projekt av 
detta slag, men eftersom vi funnit en liknande problematik på samtliga tre 
ställen och även liknande arbetsmetoder anser vi att vi har fått en ganska 
bra bild över situationen. Så här i efterhand kommer vi även att diskutera 
vad vi fått för andra intryck och vad vi tycker det finns för fortsättning på 
denna studie. 

Resultaten 

Vi tycker att det viktigaste vi kommit fram till i vår studie av ledarskapet i 
komplexa projekt är de svar vi fått på de forskningsfrågor vi ställde oss i 
vår inledande framställning och som vi sedan besvarade i analysdelen. Det 
vi kommit fram till är vad som vi ser som anledningarna till det delade 
ledarskapet, vilka viktiga roller detta delas upp på och i viss mån vilken 
problematik som finns i samband med detta och att det finns lösningar även 
på denna. Där vi själva tycker att vi kan komma med det största bidraget till 
kunskapsgenereringen är inom just anledningarna till varför det delade 
ledarskapet behövs i dessa projekt samt vilka de viktigaste rollerna 
ledarskapet delas upp på och de mer detaljerade beskrivningarna av dessa 
fenomen och roller än det vi funnit i litteraturen. För att göra detta 
lättöverskådligt sammanfattar vi nedan det viktigaste vi fått fram genom 
vår analys. 
 
De anledningar som vi ser det till att det delade ledarskapet behövs i dessa 
projekt är i de termer vi använde i analysen: 

• Antalet medarbetare och geografisk spridning 
• Produktens komplexitet 
• Teknisk komplexitet 
• Intressenter utanför projektet 
• Övergripande struktur 
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Det är som sagt dessa faktorer vi anser vara de som gör det nödvändigt att 
det delade ledarskapet behövs i dessa projekt. Denna uppställning är också 
grunden till det fortsatta resonemanget som förts i denna framställning. Vi 
ser alltså att dessa faktorer är de som gör det omöjligt för en ensam 
projektledare att på ett effektivt sätt leda dessa projekt. En uppdelning av 
ledarskapet blir således som vi ser det resultatet av detta. 
 
Eftersom vi klargjort att det krävs en uppdelning av ledarskapet i denna typ 
av projekt var nästa steg att definiera hur uppdelningen skulle ske. Det vill 
säga; vilka är de huvudsakliga roller som tillsammans ska leda projektets 
arbete? Med hjälp av våra empiriska undersökningar har vi kommit fram 
till följande rolluppdelning: 

• Projektledaren 
• Den tekniska projektledaren 
• Delprojektledare 

 
Dessa roller ser vi som de viktigaste i de projekt vi har undersökt. Vi ser 
det som troligt att dessa existerar i de flesta projekt i denna storlek och 
komplexitet. Variationer av detta kan säkerligen förekomma, men de 
projekt som vi har undersökt bedrivs på några av Sveriges ledande företag 
som har stor rutin på att driva projekt. Därför vill vi också anta att denna 
uppdelning är en lämplig form att använda sig av i liknande 
projektsituationer som innehåller de faktorer vi ställde upp som orsaker till 
delningen av ledarskapet. 
 
Den sista delen i vårt resonemang rörde problematiken med det delade 
ledarskapet och att vi kunde se lösningar på denna problematik i våra 
studier. De problem som vi såg med det delade ledarskapet rör i mångt och 
mycket problematiken att alla ledarroller leder åt samma håll och hur 
arbetet koordineras. Detta tycker vi att man kan lösa genom att ha bra 
personlig kontakt mellan de olika ledarrollerna, ha fasta mötespunkter och 
ta gemensamma beslut samt att det finns lättåtkomlig information angående 
projektets framskridande.  
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Framåtblickande tankar 

Så här i efterhand när vi avslutat våra resonemang skulle vi vilja blicka 
framåt och diskutera vad vi tycker att det skulle vara intressant att 
undersöka i framtiden inom detta område. 
 
Vi har sett en del aspekter av vår undersökning som vi idag kanske skulle 
bygga vidare på. Det vi främst tänker på är att vi gärna skulle vilja se lite 
andra ledarpersoners perspektiv på vårt undersökningsområde. Vi tycker att 
det skulle vara intressant att undersöka om de andra i projekten uppfattar 
det delade ledarskapet på samma sätt som de projektledare som vi talat med 
gör. Detta skulle kunna fördjupa de empiriska delarna av vår undersökning 
ytterligare.  
 
Framtida studier eller områden som vi också tycker skulle vara intressanta 
att fortsatt undersöka är aspekter som rör ledarstilar och hur detta påverkar 
den uppdelning vi beskrivit. Passar det bättre att ha en viss ledarstil framför 
en annan i stora komplexa projekt? Det skulle även vara intressant att titta 
på andra typer av projekt och jämföra om det ser ut på detta som vi 
beskrivit det i fler projektsituationer.  

Slutligen 

Ledning av dessa typer av projekt är som alla kanske nu förstått en 
komplicerad historia. Ett delat ledarskap kan se ut på lite olika sätt och det 
finns egentligen inte någon universell formel som fungerar i alla 
sammanhang. Som vi ser det kan alltså delning av ledarskap både vara 
horisontellt såväl som vertikalt till sin form. Det kan vara sammansatt av 
flera personer i lösare mindre strukturerade grupper eller enligt bestämda 
regler. Vad man klart kan säga är att det kan se olika ut. Vi tycker dock att 
vi med denna uppsats belyst detta fenomen från ett perspektiv, men vi inser 
också att det självklart finns andra aspekter som kan undersökas som vi 
nämnde ovan. Vad vi vill ha sagt är att ledarskap i stora komplexa projekt 
är svårt att alltid definiera klart och tydligt, men detta har kanske blivit lite 
lättare i och med den här uppsatsen. 
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Avslutningsvis vill vi tacka alla som hjälpt oss och varit stöd för oss under 
resan med denna uppsats. Självklart har våra resondenter och vår 
handledare Jonas Söderlund varit väldigt viktiga för genomförandet av 
uppsatsen. Även Torbjörn Wenell och Mats Ragnarsson har varit till stor 
hjälp tack vare deras förmedling av kontakter. Den sista som vi vill tacka är 
Karin Bredin som har stöttat oss och fungerat som ett bollplank under stora 
delar av processen. Vad framtiden nu har i sitt sköte för oss är det ingen 
som vet, men bli inte allt för förvånade om ni träffar på oss när vi på något 
sätt är involverade i projektarbete...  
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Bilaga  

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Presentera dig själv och din bakgrund 
Vilken roll har du i företaget idag? 
Hur kom det sig att du började med projektarbete? 
Hur många projekt har du lett och vilka olika typer? 
Hur känner du att du utvecklats som projektledare fram till idag? 
Hur mycket jobbar du? Är det någon skillnad från tidigare projekt? 
Finns det något projekt som du lett som du idag skulle ha tackat nej till? 
Varför? 
Vad är viktigast för att du ska lyckas med ett projekt? 
 
Frågor rörande företaget 
Varför arbetar företaget med projektformen? Flexibilitet? Effektivitet? 
Något annat?  
Har företaget några direktiv eller mall för hur projekt skall genomföras? 
 Skiljer sig i så fall mallen från hur ni arbetar i verkligheten? 
Har projektarbetet i företaget förändrats över tiden? Hur? 
 
Projektet 
Berätta om ditt nuvarande eller ett projekt du lett: typ av projekt, vad gör 
det komplicerat? etc. 
Hur är projektet organiserat? Rita gärna 
Hur många ingår i projektet? 
Vilka viktiga roller finns inom projektet? 
Hur mycket är företagsledningen involverad? 

Är det en eller flera från ledningen som medverkar? 
Vilken funktion har denna/dessa? 

Hur fungerar kommunikationen?  
 Mellan viktiga personer 
 Till övriga projektmedlemmar 
 Till företagsledning 
 Till kund/beställare 
Vilka problem har uppstått under projektets gång? Typ av problem och 
varför? 



  

 

Hur har dessa lösts? 
Faller beslut mellan stolarna? 
Hur ser du på dina medarbetare? 
Vilka krav ställer du på dig själv och dina medarbetare? 
Vilka krav upplever du att organisationen ställer på dig? 
Vem bestämmer vad i projektet? Har du sista ordet i ALLA frågor? 
Hur skulle du vilja att dina medarbetare beskriver dig? 
Hur tror du att de beskriver dig? 
Hur får du andra att prestera bra? 
Hur skulle du beskriva ditt sätt att arbeta? 
Vilken är din viktigaste uppgift? 
Finns det något som kan få dig att känna dig frustrerad i projektarbetet? 
 
Ledarskapet 
Vilken är den största skillnaden mellan att vara linjechef och projektledare i 
din uppfattning? 
Är det någon skillnad på ledarskapet? 
 Behövs det till exempel andra egenskaper hos en projektledare? 
Vem misslyckas som projektledare enligt din uppfattning? 
Om du skulle träffa din efterträdare, vilka egenskaper skulle du då säga är 
viktigast för att klara av och trivas med arbetet? 
Vad tycker du kan förbättras från hur projekt leds idag? 
Finns det någon uppdelning av ledarskapet som du ser det? 
 Hur uttrycker den sig? 




