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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vilken kompetens som krävs i rollen som delprojektledare inom ett 
stort internationellt industriföretag. Detta gjordes från två perspektiv, chefer och delprojektledare, genom 
strukturerade intervjuer och en kvalitativ enkät. 
 
I resultatet framkom att det största problemet vad det gäller delprojektledarnas roll och kompetens är att det inte 
finns någon tydlig befattningsbeskrivning. Delprojektledarna vet inte vad som förväntas av dem eller om de lever 
upp till de krav som ställs på dem. Samtidigt som cheferna efterfrågar flertalet kompetenser upplever 
delprojektledarna att de faktiskt besitter dessa men ändå infriar sig en förvirring kring arbetet och rollen, som i 
mångt och mycket kan upplevas onödig. 
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Sammanfattning 
Studien beskriver vilket kompetensbehov som finns för rollen som 
delprojektledare på ett stort internationellt industriföretag i dagsläget. På det 
studerade företaget har även delprojektledarnas möjligheter och hinder för att 
utvecklas i sin roll undersökts. Vidare behandlar studien om delprojektledarna 
och deras närmaste chefer upplever ett glapp mellan de krav och förväntningar 
som ställs på dem och deras faktiska kompetens. Undersökningen baseras på 
fyra intervjuer med delprojektledarnas närmaste chefer samt en 
totalundersökning via enkät besvarad av delprojektledarna där det var en 
svarsfrekvens på 64 %.  
 
Tidigare forskning beskriver vikten av att individer har en tydlig struktur i sin 
vardag och de konsekvenser som kan uppstå för individen och organisationen 
om detta saknas. Det som tydligast framkommit i denna uppsats är att det saknas 
en befattningsbeskrivning för delprojektledarrollen och att det därmed finns en 
del förvirring kring vilka krav och förväntningar som ställs. Detta har även visat 
sig kring vilket kompetensbehov som finns. Under insamlingen av empirin har 
cheferna och delprojektledarna beskrivit ett flertal kompetenser som anses vara 
viktiga för rollen, bland annat ledarskap och helhetsförståelse. Eftersom många 
av delprojektledarna upplever att de besitter dessa kompetenser så kan det 
uppfattas som att delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar som 
finns. Cheferna är relativt överens om att delprojektledarna i stort lever upp till 
de krav och förväntningar som finns, dock anser de att rollen behöver utvecklas 
i framtiden. Bland delprojektledarna överensstämmer denna bild till stor del men 
de poängterar att de inte vet vad som krävs samt att det finns vissa som inte 
anser sig leva upp till kraven och förväntningarna. Både cheferna och 
delprojektledarna anser att det finns goda möjligheter till utbildning och lärande 
men det som alla anser är att tiden inte räcker till. En diskussion har därför förts 
om olika sätt att underlätta arbetsbelastningen för delprojektledarna genom att 
exempelvis öka handlingsutrymmet då tjänsten idag uppfattas som att de är 
ledare utan att vara chef och därför har ett begränsat utrymme att fatta beslut. 	  
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1. INLEDNING 
I dagens samhälle och arbetsliv är organisationer vanligtvis uppbyggda för att 
uppnå så hög effektivitet som möjligt gällande vinst och produktion (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). En organisationsform och idag populär managementidé är den 
så kallade matrisstrukturen (Antvik & Sjöholm, 2012). Strukturen innebär att 
individerna är anställda i linjen och rapporterar till en linjechef samtidigt som de 
genomför arbete i ett eller flera projekt och där rapporterar till en ansvarig 
projektledare. Med andra ord får de olika rollerna i en projektgrupp stor 
betydelse för organisationens framgång. En av dessa roller är delprojektledare, 
vars roll i projektet till stor del innebär att vara ledare, som dock till viss del står 
utan befogenheter att fatta beslut. Enligt Antvik och Sjöholm (2012) är 
delprojektledaren den person som av projektledaren har fått befogenheter att 
genomföra ett delprojekt, vilket också innebär att denne är ansvarig för att 
delprojektmålet uppnås. De mänskliga resurserna i organisationer värderas allt 
högre och deras kompetens blir därför också central för organisationens 
effektivitet. Att arbeta med utvecklingen av rollerna och deras kompetenser 
faller in under vad Hamlin och Stewart (2011) beskriver som Human Resource 
Development (HRD). Med det menas att strategiskt arbeta med att utveckla de 
mänskliga resurserna som finns i organisationen, för att uppnå så hög 
effektivitet och produktion som möjligt. Detta hänger samman med vikten av att 
skapa konkurrenskraft, särskilt med avseende på dagens globala marknad som 
organisationer befinner sig på (Mankin, 2009). Vikten att ha rätt kompetens på 
rätt plats inom företaget ökar därmed (Nilsson, 2005; Yamnill & McLean, 
2001). Med andra ord är det viktigt att delprojektledarna innehar rätt kompetens 
för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. En central fråga för organisationen 
blir därför att kompetensutveckla och hålla sina medarbetare motiverade att 
utföra sitt arbete. Hur ser man då till att rollerna och individerna har den 
kompetens som krävs för arbetet? Och vad krävs egentligen för respektive roll? 
 
Denna studie är vårt bidrag till att belysa vikten av organisationers olika roller 
och då främst delprojektledare, som vi ser som en viktig roll för ett företags 
helhetsfunktion. Studien genomförs i ett stort internationellt industriföretag där 
rollen som delprojektledare är en stor del i deras arbete med projekt, varför 
företaget passade bra att undersöka som bakgrund till vår rapport. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats ämnar beskriva och analysera vilken kompetens som krävs i 
rollen som delprojektledare inom ett stort internationellt industriföretag. 
Avsikten är att besvara följande frågeställningar: 
 

- Hur beskriver delprojektledarna och deras chefer kompetensbehovet för 
rollen som delprojektledare?  

 

- Hur anser delprojektledarna och deras chefer att delprojektledarna kan 
utvecklas i sin roll? 

 
 

- Vilka möjligheter och hinder utgör organisationen för delprojektledarnas 
utveckling och lärande? 
 

- Hur upplever delprojektledarna och deras chefer att delprojektledarnas 
faktiska kompetens överensstämmer med de krav och förväntningar som 
ställs på dem? 

 
 

- Om det finns ett glapp mellan de krav och förväntningar som ställs på 
delprojektledarna och deras faktiska kompetens, hur kan detta 
överbryggas? 

1.3 Centrala begrepp 
1.3.1 Kompetens  
I denna uppsats har vi valt att använda begreppet kompetens utifrån hur Ellström 
(1992) definierar det. 
 

... en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt andras eller 
egna kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmåga att identifiera, utnyttja och om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 
erbjuder. (Ellström, 1992, s.21) 

Vi har också valt att i rapporten se kompetens som en kombination av kunskap, 
erfarenhet, personliga egenskaper, vilja och motivation.  

1.3.2 Kompetensutveckling 
När vi senare i uppsatsen diskuterar begreppet kompetensutveckling och 
kompetensutvecklingsinsatser utgår vi från Ellströms (1992) definition.  
 

...en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder, som kan 
utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna 
arbetsmarknaden (Ellström, 1992, s.106).  
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Utifrån Ellströms (1992) definition ser vi kompetensutveckling som både en 
strategisk och operativ fråga för dagens organisationer. 
Kompetensutvecklingsinsatser syftar därför till att öka individers potentiella 
handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller kontext. 
Kompetensutveckling kan ske på många olika sätt och vad vi här menar med 
kompetensutveckling är de aktiviteter som en arbetsgivare avsiktligt använder 
sig av för att utveckla befintliga medarbetares kompetens i förhållande till 
nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. 

1.3.3 Lärande  
Lärande ses i studien som ett resultat av kompetensutveckling och begreppet 
syftar därför till hur man tillägnar sig ny kunskap och sedan förändrar sitt 
beteende (Ellström, 1992). I likhet med Ellström (1996) utgår vi från att 
inlärning kan ske både genom informellt och formellt (arbetsplats)lärande. Det 
informella lärandet sker i det vardagliga arbetet och kan ske planerat genom 
exempelvis mentorskap, coachning och självstyrt lärande. Det informella 
lärandet kan till stor del också ske omedvetet som en sidoeffekt av andra 
aktiviteter. Med det formella lärandet menar vi ett planerat och målinriktat 
lärande som sker inom ramen för särskilda utbildningsinsatser, så som kurser 
och utbildningar, både internt inom organisationen men också med externa 
insatser. 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen presenterar vi först tidigare forskning där vi lyfter 
framför allt svensk forskning om kompetens och vad som avses med kompetens. 
Därefter redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Vidare tar vi också upp 
hur kompetenser utvecklas, olika typer av lärande så som informellt och formellt 
samt att vi redovisar två olika strategier för kompetensutveckling. För att 
kompetensutveckling ska äga rum krävs goda förutsättningar på arbetsplatsen, 
några exempel som därför lyfts i denna teorigenomgång är handlingsutrymme, 
interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, stödjande organisationskultur och 
individens lust att lära och engagemang. Slutligen tas organisationsstrukturens 
betydelse för lärande och utveckling upp vilket också kopplas till rollens 
betydelse i organisationen.  

2.1 Forskning om kompetens 
Vad avses då med kompetens? Kompetens kan ses som en samling förmågor, 
egenskaper eller den kombination av olika kapaciteter som behövs för att lösa 
uppgifter i olika typer av kontexter. Ellström (1992) beskriver att kompetens 
avser allt från psykomotoriska till kognitiva och personlighetsrelaterade 
förmågor. De psykomotoriska förmågorna är ett samlingsbegrepp för 
perceptuella och manuella färdigheter så som fingerfärdighet. De kognitiva eller 
intellektuella förmågorna däremot påverkar individens sätt att styra och reglera 
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dennes handlande, till exempel vid beslutsfattande. Författaren beskriver vidare 
individens färdigheter gällande att tolka och bearbeta information som en 
kognitiv förmåga; till exempel förmågan att identifiera, definiera och finna 
lösningar på problem. Den personlighetsrelaterade kompetensen avser istället 
exempelvis självförtroende och självuppfattning, vilka spelar en stor roll i 
individens handlingsförutsättningar. Hur individen handlar antyder författaren 
därför är relaterat till individens personlighetsdrag (Ellström, 1992).  

Vid diskussion kring kompetens dyker ofta också begreppet kvalifikation upp. 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) beskriver att skillnaden mellan 
kompetens och kvalifikationer är att kompetens är kopplat till individen och vad 
denne tar med sig från tidigare arbeten och erfarenheter medan kvalifikation är 
kopplat till de faktiska krav som arbetet kräver eller som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Begreppen kompletterar varandra enligt Ellström (1992) som 
beskriver att kvalifikationerna integreras med de personlighetsförankrade 
kompetenserna. Relationen mellan kvalifikation och kompetens utvecklas 
ytterligare under de teoretiska utgångspunkterna (avsnitt 2.4).  

Kompetens är alltså något man kan lära sig, både genom erfarenhet och formell 
utbildning, på arbetsplatsen eller utanför (Ellström, 1992; Nilsson et al., 2011). 
Nedan behandlas viktiga förutsättningar för kompetensutveckling och lärande så 
som organisationens struktur och individens roll.  

2.2 Att utveckla kompetenser 
Svensson, Ellström och Åberg (2004) tar upp att för att bäst utveckla 
kompetenser bör det informella och det formella lärandet ses som ett 
komplement till varandra istället för motsatser. När det informella och formella 
lärandet sätts i relation till varandra skapas en dynamik mellan det vardagliga 
och det organiserade lärandet. Det formella lärandet kan förse individen med 
verktyg som krävs i arbetet samt skapa en arena för det informella lärandet 
genom individuell och gemensam reflektion. Det sker alltså en integrering 
mellan det praktiska och det teoretiska lärandet. Svensson et al. (2004) antyder 
att en formell utbildning kan förbättra förmågan att assimilera ett informellt 
lärande på arbetsplatsen. För att individen ska kunna ta till sig och använda sina 
nya kunskaper behövs dock tid för reflektion. En blandning av reflektion, 
formellt och informellt lärande visar därför på hur kompetens, som är individens 
möjlighet att agera kunskapsmässigt, effektivt, strategiskt och reflektivt i en 
situation blandas både praktiskt och teoretiskt (Svensson et al., 2004). 
 
Vilket lärande som individen lär anser bland annat Nilsson et al. (2011) och 
Kock (2010a) kan bero på hur en kompetensutvecklingsinsats är utformad. Det 
formella lärandet relateras mest till formell utbildning eftersom lärandet anses 
planerat och oftast kan bevisas i form av exempelvis diplom. Kunskapen som 
individen tar till sig är ofta av generell karaktär och därför finns möjlighet att 



	   5	  

applicera kunskapen i olika kontexter. Det informella lärandet kännetecknas av 
att individen är omedveten om lärandet vilket gör att det informella lärandet ses 
som en bieffekt av olika aktiviteter och är därmed ofta oplanerat. Eraut (2004) 
beskriver olika arbetssätt som kan underlätta det informella lärandet. Om 
individer får arbeta tillsammans ges de möjlighet att observera varandra och på 
så vis lära sig av varandra på ett omedvetet sätt. Byström (2013) och Nilsson et 
al. (2011) belyser ett problem kring det informella lärandet, nämligen att det är 
erfarenhetsbaserat och svårt att överföra från en kontext till en annan vilket kan 
liknas vid att Delamare Le Deist och Winterton (2005) anser att kompetenser är 
knutna till en viss kontext. Gustavsson (1996) antyder istället att en individs 
kapacitet skapas genom att sätta sina tidigare erfarenheter i relation till sin 
omgivning och arbetet som ska utföras.  
 
Byström (2013) skriver att det formella lärandet ofta ses som högre värderat än 
det informella. Det som är viktigt att ha i åtanke är att individer ofta lär sig 
kunskaper oavsiktligt under en formell utbildning vilket gör att det informella 
lärandet automatiskt inkluderas. När en individ lär sig något oavsiktligt genom 
en formell utbildning brukar detta kallas för metalärande. Nilsson et al. (2011) 
ger ett exempel på metalärande i form av att en individ socialiseras in i 
arbetsplatsens värderingar och sätt att handla samtidigt som denne blir upplärd i 
sina arbetsuppgifter. Relationen mellan formellt och informellt lärande är därför 
ömsesidig och formell utbildning behöver förstärkas av informellt lärande för att 
kunna utnyttjas och uppnå effektivitet.  

2.2.1 Strategier för kompetensutveckling 
För att utveckla kompetenser framhäver Kock (2010a) betydelsen av hur 
läraktiviteter organiseras i verksamheten samt att det bör finnas en medvetenhet 
om hur och varför aktiviteterna genomförs och utvärderas. Ett systematiskt 
planerande för kompetensutvecklingsinsatser är viktigt och planeringen bör 
bygga på organisationens konstaterade utvecklingsbehov. Dessa tas fram genom 
analyser av verksamhetens krav på kompetens samt personalens reella och 
utnyttjade kompetens. Vidare beskriver författaren två olika typer av strategier 
för hur organisationer kan arbeta för att överföra kompetenser till arbetsplatsen. 

Den formella kompetensutvecklingsstrategin bygger huvudsakligen på interna 
och externa utbildningar och kurser (Kock, 2010a). Strategin kännetecknas av 
ett större fokus på den enskilde individen med syftet att bredda eller fördjupa 
den anställdes kompetens, medan den integrerade 
kompetensutvecklingsstrategin är inriktad på utveckling av verksamheten. 
Exempel på detta är införande av nya arbetssätt eller system. Teorin lägger inte 
enbart fokus på den enskilde medarbetaren och dennes förmåga att utföra sina 
arbetsuppgifter.  
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Kock (2010a) beskriver att beroende på hur organisationen organiserar för 
kompetensutveckling finns olika perspektiv för hur individen ska kunna ta till 
sig kompetensutvecklingen. Det ena perspektivet är överföring av kunskap, 
vilket innebär att överföra de nyvunna kunskaperna till det praktiska arbetet. Vid 
utbildningar och kurser förutsätts att de kursrelaterade kunskaperna direkt 
överförs till individen och tas i bruk för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 
bättre sätt. Att överföra kunskaper från en utbildningssituation till en 
tillämpningssituation kan ses som ett perspektiv på hur kunskapsöverföring kan 
gå till, vilket ses som en individuell och kunskapsbaserad process. Ett annat 
perspektiv på lärande är genom deltagande. Mer specifikt en delaktighetsbaserad 
process där det kollektiva får större betydelse och relationer samt social 
interaktion på arbetsplatsen står i fokus. Den integrerade strategin bygger, till 
skillnad mot den formella strategin, på en kombination av olika typer av 
läraktiviteter. Vidare tar Kock (2010a) upp att den formella strategin ofta leder 
till kompetensutveckling hos individen men belyser också svårigheten med att 
göra den bestående för både individen och verksamheten. För att stödja den 
eftersträvade verksamhetsutvecklingen krävs därför att individens nyligen 
utvecklade kompetens tas till vara på och används i det dagliga arbetet. 
 
Rönnqvist (2001) gör en jämförelse mellan de två strategierna och betonar att en 
integrerad strategi inte alltid är att föredra framför den formella. Författaren 
lyfter dock att forskning pekar på en fördel för den integrerade strategin i de fall 
då organisationer eftersträvar att utveckla verksamheten. För att strategierna ska 
få effekt i organisationen krävs enligt Kock (2010a) en stödjande lärmiljö, vilket 
beskrivs ytterligare nedan. 

2.3 Förutsättningar för kompetensutveckling och lärande 
Kock (2010b) tar upp att lärandet av specifika kunskaper eller arbetssätt går 
hand i hand och är svårt att särskilja från utvecklingen av individens 
yrkesidentitet. Gustavsson (1996) beskriver att lärprocesser sker både på 
individ-, grupp- och organisationsnivå och uppkommer genom ett samspel med 
omgivningen, vilket betyder att kunskapen bildas integrerat med verksamheten. 
En stödjande lärmiljö är därför en viktig aspekt för att lärande ska ske. Vidare 
beskriver Ellström (1992) olika faktorer som kan underlätta för att ett lärande 
ska kunna ske på arbetsplatsen. Det som anses vara grundläggande faktorer är 
att organisationen har tydligt formulerade mål och att individerna är medvetna 
om hur de ska arbeta för att tillmötesgå dessa mål. Nilsson et al. (2011) 
vidareutvecklar med några ytterligare faktorer som också är av stor vikt. Dessa 
är handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, en 
organisationskultur som stödjer lärande och förändring samt individens lust och 
engagemang att lära. Faktorerna kommer nedan att förklaras mer utförligt. 
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Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme beskriver Nilsson et al. (2011) som den frihet individen har 
över situationen i sitt dagliga arbete och är av stor vikt för individens lärande. 
Det finns en subjektiv och en objektiv dimension av detta. Det subjektiva är det 
handlingsutrymme som en individ upplever eller tolkar att denne har, medan det 
objektiva handlingsutrymmet istället beskriver det utrymme som individen 
faktiskt har i sitt dagliga arbete. 
 
Handlingsutrymmet kan jämföras med vad Byström (2013) skriver om att 
arbetets utformning är av stor vikt för individens motivation. För att 
medarbetarna inte ska uppleva arbetet som enformigt och tråkigt underlättar det 
om arbetets utformning är av varierande och mångsidig karaktär. Det är också 
viktigt att individen är medveten om organisationens mål och hur denne bör 
arbeta för att tillgodose dessa, med andra ord bör individen därför vara 
medveten om arbetets gränser och vad dennes dagliga arbete har för betydelse 
för att nå dessa mål. Om individen upplever att arbetsuppgifterna är tillräckligt 
utmanade och har ett stort handlingsutrymme, kan detta resultera i att individen 
upplever sig mer motiverad. Angående lärpotential gäller att ju högre krav 
arbetet ställer på individen, desto högre är lärpotentialen. Däremot måste det 
finnas en balans mellan de krav som ställs på individen och den kontroll som 
denne upplever i sitt arbete (Byström, 2013).  
 
Vidare kan handlingsutrymmet enligt Nilsson et al. (2011) sättas i relation till 
det anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet och samband kan ses i att ju 
mer handlingsutrymme som ges desto större är individens lärpotential. Ellström 
(1992) beskriver att det utvecklingsinriktade lärandet uppstår när individen ges 
möjlighet att reflektera över etablerade arbetssätt eller definitioner av 
arbetsuppgifter, som kan leda till nya sätt att hantera komplexa problem. 
Individen lär sig därmed av sina erfarenheter och utvecklar en vilja att fortsätta 
utvecklas. Det anpassningsinriktade lärandet förfinar istället de redan befintliga 
kunskaperna, utan att ifrågasätta förutsättningarna. Detta medför att det 
analytiska tänkandet från individen åsidosätts då denne inte förväntas förändra 
sin arbetssituation utan anpassa sig efter de situationer som uppstår (Ellström, 
1992). Med detta menas att om individen får helt givna förutsättningar för sitt 
arbete, så som förutbestämda mål och arbetssätt, så är handlingsutrymmet litet 
och därmed är lärpotentialen låg. Detta kan liknas vid ett anpassningsinriktat 
lärande. Om arbetet istället innebär att individen ges stort ansvar för sitt arbete 
har denne ett stort handlingsutrymme och därmed större lärpotential, vilket kan 
liknas vid det utvecklingsinriktade lärandet (Nilsson et al., 2011).  
 
Interaktionsutrymme 
För att skapa lärande på arbetsplatsen resonerar Nilsson et al. (2011) att det är 
viktigt att individen har möjlighet att diskutera och samråda med sina 
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arbetskamrater. Det vill säga att individen har möjlighet till 
interaktionsutrymme. Detta är viktigt dels som en gemensam reflektion och dels 
för att individer lär av andra individer. Detta kan jämföras med vad Eraut (2004) 
nämner om vikten av deltagande i gruppaktiviteter för att fånga upp andras 
reflektioner i lärsituationer.  
 
Utbildningsmöjligheter 
För att kunna utvecklas i arbetet krävs också att organisationen satsar på 
utbildning och ger alla individer samma möjlighet att ta del av dessa satsningar. 
Om organisationen ska satsa på kompetensutveckling krävs därför en stödjande 
organisationskultur (Nilsson et al., 2011). 
 
Stödjande organisationskultur 
Med stödjande organisationskultur menas att arbetsplatsen har ett uppmuntrande 
och ifrågasättande förhållningssätt till lärande och att det finns en tolerans för 
eventuella fel (Nilsson et al., 2011). Det finns enligt Byström (2013) och Eraut 
(2004) olika aspekter på en arbetsplats som anses vara viktiga för att det 
informella lärandet ska kunna ske. Författarna belyser socialt stöd från chefer 
och medarbetare samt feedback som viktiga faktorer för individens lärande. I 
takt med att individen möter olika utmaningar i arbetet sätter det också krav på 
att individen har det sociala stödet som krävs. Om individen upplever sig kunna 
möta dessa utmaningar på ett bra sätt kommer dennes självförtroende att öka 
(Byström, 2013; Eraut, 2004). Eraut (2004) beskriver feedback, socialt stöd och 
självförtroende som sammanflätade processer som inte kan uppstå utan den 
andre. Författaren menar att om det inte finns någon utmaning eller socialt stöd 
som uppmuntrar individen att söka utmaningar, så minskar självförtroendet och 
med det motivationen att lära (Eraut, 2004).  
 
Individens lust och engagemang 
Om arbetsplatsen har ett motiverande förhållningssätt till arbetsplatslärande 
påverkar detta, enligt Nilsson et al. (2011), i sin tur individens lust och 
engagemang att lära vilket även är viktiga faktorer för lärande. En negativ 
inställning till lärande medför att individen inte lär sig, omvänt innebär det att en 
positiv inställning till lärande leder till att individen lär sig. Det är därför viktigt 
för organisationer att hitta läraktiviteter som passar alla och att variera dessa för 
att uppnå ett högre engagemang och en större lust att lära hos individerna. En 
stor utmaning för bland annat cheferna är därför att motivera och uppmuntra 
sina anställda till att vilja lära och samtidigt ge stöd för detta (Nilsson et al., 
2011). 
 
Sammanfattningsvis finns det alltså många olika faktorer som är av betydelse 
för att arbetsplatsen ska vara en god läromiljö. Då arbetsplatsen till stor del är 
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beroende av hur organisationsstrukturen är uppbyggd blir denna därför av stor 
betydelse för arbetsplatsens kompetensutveckling och lärande. 

2.3.1 Organisationsstrukturens betydelse för kompetensutveckling och lärande 
Organisationsstrukturen visar enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) hur företaget 
eller verksamheten är uppbyggd och utformad. Den utformas efter 
organisationens sysselsättning och illustreras ofta i någon form av 
organisationsschema. I schemat visas den hierarkiska indelningen, det vill säga 
vem som är ledare för vilken avdelning samt hur exempelvis ledningsgruppen är 
utformad. Enkelt kan en formell organisationsstruktur beskrivas som vägen ett 
beslut måste gå för att tillslut komma till stånd, från idé till verklighet.  
	  
Vidare beskriver Jacobsen och Thorsvik (2008) att det finns många olika typer 
av strukturer att använda sig av, varav några av de mest använda är 
funktionsbaserad-, marknadsbaserad- och matrisstruktur. Alla har sina 
respektive för- och nackdelar men den generella bilden är att strukturer i många 
fall hämmar utvecklingen inom organisationerna. Davidsson och Svedin (1999) 
påpekar att detta kan bero på svårigheten med att hålla sig inom ramarna för 
endast en struktur i dagens snabbt förändrande arbetsmarknad. För att vara 
konkurrenskraftiga och ligga i framkant med tekniska nyvinningar måste 
organisationer ständigt förändras och vidareutvecklas. Det är därför viktigt hur 
organisationsstrukturen utformas så att den istället för att enbart fokusera på en 
kontinuerlig stabilitet för organisationen också uppmuntrar till innovation och 
nytänkande. Organisationen bör inte bara planera för en verksam och effektiv 
produktion, utan bör också planera för ett lärande på arbetsplatsen och i 
organisationen (Davidsson & Svedin, 1999). Den organisatoriska kontexten där 
lärande sker är därför enligt Karasek och Theorell (1990) central för hur 
arbetsplatsens lärmiljö utvecklas. Detta innefattar vilka gemensamma 
värderingar, normer, beteenden och föreställningar som uttrycks genom 
organisationens sätt att arbeta och fungera.   

2.3.2 Rollen, en del av strukturen 
Genom hela livet antar individer olika roller beroende på vilken situation de 
befinner sig i. En roll kan, enligt Westlander (1993), beskrivas som ett 
kontinuerligt beteendemönster hos människor i en viss kategori. Katz och Kahn 
(1978) förklarar att en rollbeskrivning är viktig för både organisation och 
individ, då den beskriver vilka krav och förväntningar som ställs på individen i 
arbetet. En rollbeskrivning, eller befattningsbeskrivning, inkluderar de 
arbetsuppgifter som individen ska utföra i sitt arbete och genom den bestäms 
vilka kompetenser som krävs (Granberg, 2009). 
 
Vidare tar både Westlander (1993) och Katz och Kahn (1978) upp att i en 
kommunikation mellan två individer, ett så kallat rollbeteende, kan två roller 
antas. Antingen den som sänder krav och förväntningar eller den som mottager 
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dessa krav och förväntningar. Det finns en ytterligare dimension av detta då 
även mottagaren kan sända krav och förväntningar till sig själv. Detta eftersom 
varje individ har någon slags medvetenhet om vilket beteende som kommer 
överensstämma med de krav och förväntningar som ställs på dem och därmed 
inbringas även en känsla av ansvar för sitt beteende. För att diskutera hur 
individerna i rollbeteendet påverkar varandra samt hur väl rollförväntningarna 
som sänds överensstämmer med verkligheten, bör rollbeteendet ses som en 
cyklisk process. Olika faktorer kan påverka vad som blir slutresultatet, bland 
annat så kan de organisatoriska förutsättningarna ha en betydande relevans för 
rollsändarens förväntningar samt sättet denne sänder sina förväntningar. 
Ytterligare faktorer är rolltagarens egenskaper samt förhållandet mellan 
rolltagaren och rollsändaren. Alla dessa faktorer spelar in i ett rollbeteende och 
det är därför viktigt att vara tydlig i sin kommunikation för att missförstånd i 
rollbeteendet inte ska ske (Katz & Kahn, 1978; Westlander, 1993). 
 

Individer är i behov av struktur och tydlighet i sin miljö. En otydlig 
rollbeskrivning kan därför vara starkt relaterad till en individs motivation för sitt 
arbete, stress, lägre självkänsla samt en känsla av meningslöshet (Katz & Kahn, 
1978; Westlander, 1993). Westlander (1993) beskriver vidare att om kraven och 
förväntningarna inte överensstämmer med vad individen ställer på sig själv 
uppstår en rollkonflikt. Detta kan resultera i ett försämrat arbete samt att 
exempelvis värderingarna gentemot organisationen minskar. Det kan finnas 
andra anledningar till att detta uppstår, exempelvis att individen känner sig 
överbelastad, osäker i gruppen/arbetet eller om rollen upplevs som otydlig. Som 
nämnts ovan är en individs självkänsla en betydande faktor för dess prestation i 
arbetet. Självkänslan kan även relateras till individens vilja att utvecklas och bli 
bättre. För att öka självkänslan är det av betydande vikt att uppgiften som ska 
utföras är tydlig, att individen är medveten om vilken betydelse uppgiften har 
för organisationen samt att individen upplever att uppgiften har betydelse. Om 
individen upplever att resultatet av en uppgift är väl utfört kommer självkänslan 
att öka och därmed även påverka nästkommande uppgift. Det blir i och med 
detta en löpande förbättringsprocess och således en fortskridande läroprocess 
(Westlander, 1993). 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
Kvalifikation och kompetens kan vara svåra att åtskilja och tillsammans utgör de 
individens utnyttjade kompetens. Syftet med denna uppsats är att beskriva och 
analysera vilken kompetens som krävs i rollen som delprojektledare. Vi har 
därför valt att utgå från Ellström (1992) samt Nilsson et al. (2011) 
analysmodeller då vi anser att dessa kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Modellen nedan behandlar relationen mellan olika kompetenser och 
kvalifikationer, vilket beskrivs enligt följande: formell kompetens, det vill säga 
den kompetens som förvärvats genom formell utbildning så som skola, kurser 
etcetera. Faktisk kompetens som är den kompetens individen behärskar och kan 
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utnyttja. Uttalade kvalifikationer, är den kompetens som i någon mening krävs 
för att utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt och som därmed efterfrågas av 
arbetsgivaren. Faktiska kvalifikationer, är de krav som arbetet ställer på 
individen. Dessa fyra definitioner relaterar till varandra och mynnar ut i vad som 
blir den utnyttjade kompetensen. Det vill säga den kompetens som individen 
besitter och använder i sitt dagliga arbete (Ellström, 1992; Nilsson et al., 2011). 
  
 
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
Figur 1. Relationer mellan kompetenser och kvalifikationer (jmf Ellström, 1992, 
s.38, Nilsson et al., 2011, s.78). 
	   	  
I en perfekt värld skulle alla faktorer i modellen vara samstämmiga men tyvärr 
finns ofta skillnader mellan faktorerna. Bland annat kan de uttalade 
kvalifikationerna av många skäl ge en felaktig bild över de faktiska 
kvalifikationer som finns. Detta kan dels bero på att ledningen inte har en 
helhetssyn över hur arbetet i befattningen ser ut och dels på att organisationen 
vill höja statusen på befattningen och framställer därför rollen med högre 
kompetenser än vad den faktiskt kräver (Ellström, 1992; Nilsson et al., 2011).  
 
Vidare påpekar Ellström (1992) vikten av att den formella och faktiska 
kompetensen är skilda från varandra, på grund av att det kan finnas skillnader 
mellan vilken utbildning som rent formellt finns nedskrivet på papper och vad 
individen faktiskt kan (Ellström, 1992). Vid en analys över vilka kompetenser 
som krävs för en befattning är det av stor vikt att studera vilka kompetenser som 
individen använder i sitt arbete, det vill säga den utnyttjade kompetensen. 
Hinder som kan finnas för den utnyttjade kompetensen är antingen relaterat till 
arbetssituationen eller till individen själv. I vissa fall innehar individen de 
faktiska kompetenser som krävs men inte rätt arbetssätt/verktyg som fordras för 
att utnyttja kompetensen. Ett annat fall kan vara att individen har den faktiska 
kompetensen men att denne inte belönas tillräckligt för sitt arbete, genom 
antingen muntlig eller en mer formell belöning. Detta kan medföra att individen 
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inte känner sig motiverad att föra sin kunskap vidare till sina medarbetare 
(Ellström, 1992). 

3. METOD 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna uppsats ämnar som tidigare nämnts att beskriva och analysera vilken 
kompetens som krävs i rollen som delprojektledare. Vidare vill vi undersöka 
delprojektledarnas och chefernas upplevelser kring kompetens och 
kompetensutveckling. Detta gör att vi i studien varit inspirerade av det 
fenomenologiska tolkningsperspektivet (Kvale & Brinkmann, 2009) som 
utforskar hur människor upplever livsfenomen. Eftersom vi undersöker hur 
respondenterna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet ansåg vi att den 
kvalitativa ansatsen som Bryman (2011) beskriver som att förstå sociala 
fenomen lämpade sig bäst för studien. Eftersom vi ville komma åt chefernas 
egna perspektiv och tankar kring de tidigare nämnda ämnena valde vi därför att 
göra semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) då vi ansåg denna 
metod som det bäst lämpade instrumentet för att besvara syfte och 
frågeställningar. Gällande delprojektledarna hade vi inte möjlighet att intervjua 
samtliga men vi ville ändå att de skulle kunna beskriva tankar och känslor 
utifrån deras perspektiv rörande dessa frågor. Enligt Bryman (2011) är en enkät 
med öppna frågor den metod som är mest jämförbar med semistrukturerade 
intervjuer varför vi ansåg enkäten som ett bra instrument att använda oss av. 
 
I vår studie finns inslag av både deduktivt och induktivt arbetssätt (Patel & 
Davidsson, 2011). Vi började arbetet med att leta upp tidigare forskning och 
teori för att ha som utgångspunkt vid utformandet av intervjuguide och enkät, 
vilket kan liknas vid vad Patel och Davidsson (2011) beskriver som ett deduktivt 
arbetssätt. Dock formulerade vi ingen hypotes att bepröva vilket är typiskt för 
det deduktiva arbetssättet. Efter insamlingen av empiri så kompletterade vi 
teoriavsnittet med några teorier och tog bort några som vi inte längre fann 
intressanta för uppsatsen och utgick sedan från vår insamlade empiri och våra 
teoretiska utgångspunkter för att analysera resultatet. Genom vår utbildning har 
vi kommit i kontakt med det studerade företaget, vi ansåg att det var ett 
intressant och relevant företag för vårt val av ämne och tog därför kontakt med 
dem och frågade om vi kunde få utföra vår studie där vilket de accepterade. Vi 
har ingen tidigare erfarenhet av varken ämnet i sig eller projektledning men en 
viss förförståelse för detta har vi erhållit genom vår utbildning. För att få en 
ökad förståelse för delprojektledarnas situation valde vi att sätta oss in i 
delprojektledarnas arbete innan intervjuguide och enkät skapades. Vi blev 
informerade av HR-avdelningen på företaget samt genom ett möte med en av 
linjecheferna. Vi har med ovanstående bakgrund haft en viss förförståelse kring 
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ämnet, dock har vi försökt åsidosätta denna förförståelse vid tolkningen av vår 
empiri vilket också är inspirerat av fenomenologin (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Detta har genomförts genom att vi alltid diskuterat svaren tillsammans, för att 
säkerställa att vi förstått svaren på samma sätt.  

3.2 Undersökningsgrupper 
I studien användes två olika undersökningsgrupper för att besvara 
frågeställningarna i rapporten. Den ena gruppen bestod av 22 personer som alla 
tillhör befattningen delprojektledare på det studerade företaget. Då storleken på 
avdelningarna skiljde sig åt markant och det fanns olika många delprojektledare 
inom varje avdelning gjorde vi en totalundersökning som inkluderade alla 
delprojektledare. Vissa titulerades fortfarande inte officiellt som 
delprojektledare men hade samma funktion och därför valde vi att även ta med 
dessa i studien.  
 
Den andra undersökningsgruppen bestod av chefer från de olika avdelningarna 
som är involverade i projektprocessen. Utifrån de chefer vi fick presenterade för 
oss av HR-avdelningen valde vi ut fyra av dessa sju chefer. Valet av dessa fyra 
intervjupersoner var ett målstyrt urval (Bryman, 2011) då vi valde ut de chefer 
som arbetade på den minsta respektive största avdelningen samt cheferna för de 
avdelningar som låg först respektive sist i produktionsledet. Vi ansåg att detta 
val bäst skulle kunna besvara vårt syfte och frågeställningar och för att vi skulle 
få en så bred uppfattning som möjligt för att kunna se likheter och skillnader 
beroende på avdelningarnas storlek och resurser (Bryman, 2011).  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Enkät 
Den ena undersökningsgruppen, delprojektledare, fick besvara en kvalitativ 
enkät bestående av två delar (se bilaga 3). Enkätfrågorna utformades för att vara 
så öppna som möjligt och har i största möjliga mån inte utformats som ledande 
frågor, eftersom detta hade kunnat minska validiteten av studien (Patel & 
Davidsson, 2011). Ibland var vi tvungna att ställa ja- och nej frågor för att 
påvisa att vi inte hade förutfattade meningar eller tog saker för givet. Vi var 
dock noga med att ha en följdfråga vid dessa frågor för att ge utrymme för de 
personliga åsikterna vi var ute efter.  

3.3.2 Intervjuguide 
Intervjuerna med cheferna utfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). 
Denna utgick från studiens syfte och frågeställningar samt att vi samlade 
inspiration från tidigare forskning för att vidga våra vyer och vara säkra på att vi 
ställde de frågor vi behövde för att få svar på frågeställningarna.  
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3.3.3 Genomförande 
Vår insamling av data började med ett församtal med en linjechef på det 
studerade företaget för att bli mer insatta i hur deras struktur för projektarbete 
såg ut. Efter det konstruerade vi intervjuguiden och enkäten. Enkäten skickades 
ut med internpost till delprojektledarna tillsammans med ett missiv (bilaga 2). 
Missiven innehöll en kort presentation av oss själva, kontaktuppgifter vid frågor 
och studiens upplägg. Vi beskrev också vikten av delprojektledarnas deltagande 
för studien för att minska eventuellt bortfall (Bryman, 2011) vilket kan ha lett 
till att enkäten fick en svarsfrekvens på hela 64 %. Ett liknande 
presentationsmejl och förfrågan om deltagande i studien skickades också till de 
utvalda cheferna.  
 
Innan vi höll de faktiska intervjuerna genomförde vi en, vad Kvale och 
Brinkmann (2009) kallar för, pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes med den 
linjechef vi tidigare haft ett församtal med då denne redan var insatt i vårt syfte. 
Intervjun hölls för att ta reda på om frågorna uppfattades så som vi önskade, om 
vi kunde förbättra eller förtydliga något samt för att kontrollera att det inte drog 
över den utsatta tidsgränsen. Efter pilotintervjun gjordes inga ändringar i 
intervjuguiden då den gav oss önskat resultat. 

3.4 Bearbetning av analys och metod 
Inför analysen transkriberade vi våra intervjuer ordagrant. Vi valde att behålla 
talspråket i citaten men att inte notera skratt och suckar, då vi båda var med på 
alla intervjuer och kände att detta inte påverkade förståelsen av resultatet.  
 
Vid analysen av empirin valde vi att använda oss av vad Kvale och Brinkmann 
(2009) benämner som meningskoncentrering, vilket innebär att komprimera det 
mest väsentliga innehållet i texterna. För att sammanställa resultatet av 
intervjuerna läste vi båda igenom alla intervjuerna för att få en känsla för 
helheten och gick sedan gemensamt igenom svaren. Efter det skapade vi olika 
teman utefter vad som oftast förekom i intervjuer och enkäter. Sen samlade vi 
ihop alla respondenternas svar under respektive tema och såg över svaren igen 
och jämförde om dessa verkligen besvarade frågeställningarna. Vi valde också 
att utesluta de delar av resultatet som inte var relevant för att besvara 
frågeställningarna. 
 
För att stärka resultatet har vi tagit ut en del citat i rapporten. En del av citaten 
har dock förkortats, detta har markerats med (...) och om en mening tagits bort 
från citatet har detta markerats med (….). Detta utan att på något sätt förändra 
det ursprungliga innehållet i citatet. Vid citaten har vi valt att benämna 
intervjupersonerna som chefer och vid citat från enkäterna benämns dessa 
personer som DPL (delprojektledare).  
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Vid analysen av vår empiri utgick vi från våra teoretiska utgångspunkter (avsnitt 
2.4), som visar en modell som beskriver relationer mellan kompetenser och 
kvalifikationer (Nilsson et al., 2011; Ellström, 1992). Vidare har vi satt vår 
empiri i relation till tidigare forskning för att kunna se samband och dra 
kopplingar som presenteras under diskussionen (kapitel 5). Detta är utfört för att 
kunna bidra med en ökad förståelse inom området.  

3.5 Studiens kvalitet 
För att få en trovärdighet, vilket Bryman (2011) beskriver som en motsvarighet 
till den interna validiteten, i studiens resultat har vi använt oss av vad författaren 
kallar för triangulering. Detta innebär att vi använde två kompletterande metoder 
vid insamling av empiri. Detta gjorde vi genom att formulera frågorna på olika 
sätt till cheferna och delprojektledarna. Exempelvis efterfrågas vilka 
kompetenser som cheferna anser behövs, medan delprojektledarna fick besvara 
vilka av sina kompetenser som de ansåg viktigast. Detta gjordes för att kunna 
matcha kompetenserna med varandra och se om delprojektledarna hade den 
faktiska kompetensen som cheferna efterfrågade. Vi ser det också som en 
framgångsfaktor att vi båda två har deltagit i alla intervjuer vilket har gjort att vi 
båda kunnat tillägna oss intervjuerna på liknande sätt. Eftersom studien rörde 
subjektiva upplevelser var det viktigt för oss att få en samsyn kring hur vi skulle 
tolka resultatet. Detta för att påvisa en pålitlighet i studien, vilket kan jämföras 
med vad Bryman (2011) beskriver som interbedömarrealiabilitet.  
 
I resultatet har använt oss av citat och valt, utifrån Patel och Davidssons (2011) 
rekommendationer, att ha fingerade namn på respondenterna för att kunna 
säkerställa vårt löfte om konfidentialitet och på så vis också uppfylla 
konfidentialitetskravet (VR, 2013). De fingerade namnen visar också att citaten 
är tagna från flera olika respondenter vilket stärker studiens trovärdighet (Patel 
& Davidsson, 2011). En av enkäterna hade besvarats på engelska och är därför 
översatt till svenska för att inte röja respondentens identitet och för att hålla den 
konfidentialitet vi utlovat.  
 
För att ge läsaren en djupare förståelse och ett verktyg att bedöma hur 
överförbart resultatet är till andra verksamheter skrev vi en 
bakgrundsinformation (avsnitt 4.1). Detta kan kopplas till vad Bryman (2011) 
skriver om överförbarhet och, dess motsvarighet, extern validitet. För att 
säkerställa att det vi skrivit i bakgrundsinformationen var korrekt och att det inte 
var känsligt material som kan härledas till företaget så mejlade vi företaget och 
fick bekräftat att vi uppfattat allt på rätt sätt. Som vi tidigare beskrivit hade vi ett 
församtal för att öka vår förståelse för delprojektledarna och företaget som 
helhet. Efter vår insamling av data upplevde vi dock att den bild vi fått 
beskriven för oss inte helt överensstämde. Vi insåg att församtalet bara visade en 
sida av myntet och påverkade vår reflexivitet (Bryman, 2011). Vi bestämde oss 
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därför för ett ytterligare samtal med en person på företaget som i allra högsta 
grad var involverad i allt som har med projekt och dess utveckling att göra och 
som kunde ge oss en bättre helhetsbild med både positiva och negativa aspekter 
inkluderade. Dessa samtal har säkert undermedvetet påverkat vårt 
förhållningssätt i den fortsatta studien men de har också varit en bidragande 
faktor till att vi kunnat tolka och analysera materialet på ett bättre sätt. 
 
Studiens användningsområde och därmed relevans (Bryman, 2011) påvisas av 
de praktiska implikationer (avsnitt 6.1) som ger förslag på hur organisationer 
praktiskt kan arbeta med förbättring och utveckling kring rollen som 
delprojektledare. 

3.6 Etiska överväganden 
Under hela arbetet har vi utgått från och tagit ställning till Vetenskapsrådets 
(2013) etiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskning. 
Genom att delge respondenterna en förhandsinformation om studiens syfte och 
upplägg (avsnitt 3.3.4) har vi uppfyllt informationskravet. För att ta hänsyn till 
samtyckeskravet har respondenterna själva fått bestämma sitt deltagande i 
enkätstudien och vid intervjuerna bad vi också om lov att få spela in intervjun 
vilket alla gav sitt godkännande till. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.5 så 
uppfyller vi också konfidentialitetskravet genom att ingen av delprojektledarna 
eller cheferna går att identifiera och spåra i vår rapport bland annat genom att vi 
har fingerade namn vid citaten samt att vi översatt från engelska till svenska för 
att det inte ska gå att urskilja någon enskild person. 
 
Då vi fick hjälp av HR-avdelningen på det studerade företaget med 
kontaktuppgifter till de berörda respondenterna har vi varit noga med att inte 
meddela dem om vilka av cheferna vi valde ut som deltagare i studien. Det 
gjorde vi för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i att deras svar inte 
skulle kunna komma att påverka deras arbetssituation eller liknande vilket också 
är en del av nyttjandekravet (VR, 2013).  

3.7 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva och analysera vilken kompetens som krävs i 
rollen som delprojektledare. Den teoretiska referensramen har därför belyst ett 
integrerat lärande ur både ett individ- och organisatoriskt perspektiv. För att ge 
läsaren en fördjupad förståelse för studiens centrala delar har vi med hjälp av 
tidigare forskning beskrivit hur kompetenser utvecklas samt vikten av en 
rollbeskrivning. Under de teoretiska utgångspunkterna presenterades en 
analysmodell angående relationen mellan kompetenser och kvalifikationer, för 
att kunna särskilja och lättare se kopplingar mellan olika kompetenser som 
framkommit under enkäterna och intervjuerna. Både den tidigare forskningen 
och de teoretiska utgångspunkterna är väl kopplade till vårt syfte och har varit 
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till stor hjälp i analysen och för att på ett kvalificerat sätt kunna diskutera syftet 
med studien. Något som också var till stor hjälp vid analysen var att vi placerade 
in enkät- och intervjufrågorna under respektive frågeställning som denne 
förväntades besvara. Detta underlättade eftersom vi då visste vad som besvarade 
vad samt att det hjälpte oss att säkerställa att vi verkligen besvarade våra 
frågeställningar.  
 
Kritik mot oss själva är att vi valt att främst ha med svensk forskning i den 
teoretiska referensramen vilket kan ses som begränsande. Vi hade kunnat lyfta 
in internationell forskning med ett kritiskt förhållningssätt för att stärka studien. 
Något som kan ses som negativt för studien är att referensen P-E Ellström ofta 
förekommer vilket är ett medvetet val av oss. Författaren är framstående inom 
området utbildning och lärande i arbetslivet och förekommer ofta i andra 
forskares utsagor vilket gjorde att vi istället valde att gå till källan och använda 
ursprungsreferensen vilket vi ser som en styrka. Vi är medvetna om att våra val i 
den teoretiska referensramen påverkat vår slutsats och att slutsatsen kunnat se 
annorlunda ut med andra teorier och tidigare forskning. Vi valde också att 
begränsa teorin till att endast handla om kompetens, kompetensutveckling och 
lärande och inte dra in andra faktorer som till exempel projektledning. Detta för 
att vi ansåg att dessa teorier var de mest centrala för att kunna studera vårt syfte 
och frågeställningar. Skulle vi haft med projektledning hade vi velat göra en mer 
omfattande studie för att kunna ta reda på vad cheferna och delprojektledarna 
ansåg om projektledning, att arbeta i projekt och deras subjektiva upplevelser 
kring detta.  
 
Genom att vi utförde en totalundersökning av delprojektledarnas upplevelse 
samt kompletterade detta med intervjuerna från deras chefer anser vi att vi fått 
en fördjupad förståelse som är anknutet till syftet med uppsatsen. På grund av 
bortfall bland enkäterna kan det diskuteras om datainsamlingen borde gått till på 
ett annat sätt. Delprojektledarna fick dock möjlighet att både skicka med 
internposten och maila in sitt svar. En annan möjlighet hade varit att samla alla 
delprojektledare för att besvara enkäten på plats. Detta var en diskussion som 
fördes men på grund av deras pressade tidsschema ansåg vi tillsammans med 
företaget att det inte fanns möjlighet att genomföra datainsamlingen på sådant 
vis. Vi tror att mycket utav bortfallet kan bero just på delprojektledarnas 
pressade tidschema. 
 
Det som kan anses som negativt för studien är att vissa delprojektledare ansåg 
att frågorna i enkäten var lite för öppna och svåra att besvara och de hade hellre 
velat delta i en intervju. Tyvärr fanns inte möjligheten till detta på grund av 
tidsbrist. Vi valde att endast intervjua cheferna då de är ett mindre antal och har 
en överblick över delprojektledarnas arbete. Något som vi upplevde som en 
fördel för oss själva vid intervjuerna var det bakgrundssamtal vi tidigare haft 
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med en linjechef vilket underlättade för oss att förstå alla olika moment som 
cheferna pratade om.   
 
Vi vill också belysa resultatets generaliserbarhet. Något som försvårar detta är 
det faktum att det är en kvalitativt genomförd studie vilket gör det svårt att se 
våra undersökningsgrupper som representativa för hela populationen. Att det 
dessutom är subjektiva upplevelser som vi sedan har tolkat försvårar även det 
studiens generaliserbarhet. Dock är delprojektledare en roll som används i 
många projektorganisationer vilket till viss del borde göra att detta resultat kan 
sättas i relation till andra företag inom samma bransch och på så vis uppnå vad 
Bryman (2011) kallar för en måttlig generalisering. 
 
En svaghet som vi kan se i uppsatsen är att projektprocessen genomgick en 
förändring under arbetets gång. Detta kan ha påverkat speciellt chefernas svar då 
det är de som är mest involverade i själva utvecklingsprocessen men tendenser 
till detta kan även ses i delprojektledarnas svar. Självklart är detta något som 
tagits med i beräkningen vid analysen av det empiriska materialet och det var 
också därför vi exempelvis lade till kategorier som “framtida behov”. Vi anser 
därför inte att detta haft någon överdriven influens på vårt resultat men det är 
något som bör tas i beaktning. 

4. RESULTAT 
4.1 Det studerade företaget 
För att läsaren ska få en större förståelse för det nedan presenterade resultatet 
kommer här en kort beskrivning av det studerade företaget. Företaget har idag 
cirka 1500 anställda och är verksamma inom den tillverkande industrin, de är 
uppdelade i sju olika avdelningar där respektive avdelning är specialiserat mot 
ett specifikt område så som produktion eller utveckling. De försöker alltid ligga 
i framkant i sin bransch och för att göra detta arbetar de i stor utsträckning med 
projektbaserat arbete. Till varje projekt sätts en projektgrupp ihop bestående av 
en huvudprojektledare, en maskinansvarig och en delprojektledare från 
respektive avdelning inom företaget. Hur de olika avdelningarna arbetar med 
sina delprojektledare skiljer sig åt för respektive avdelning. Alla 
delprojektledare tillhör tjänstemannasektorn och på företaget är 28 % av 
tjänstemännen kvinnor. I produktionen är det dock en lägre andel kvinnor (12 
%). Bland tjänstemännen är det vanligast med ingenjörsutbildning som 
bakgrund, exempelvis maskiningenjör eller högskoleutbildning inom industriell 
ekonomi.  
 
På företaget har avdelningarna arbetat olika länge med befattningen 
delprojektledare. Några avdelningar har precis skapat befattningen, några har 
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fortfarande inte skapat någon enskild befattning medan andra har haft den under 
en längre tid. Gemensamt för alla avdelningar är dock att det saknas en 
befattningsbeskrivning för rollen. Delprojektledarnas bakgrund är något 
varierande, vilket presenteras nedan i tabell 1. Exempelvis kan skillnader ses i 
utbildningsnivå men likvärdigt för alla är att de har arbetat inom deras specifika 
avdelning sedan tidigare.  
 
Tabell 1 
Bakgrundsinformation om delprojektledarna 
	   	  
Kön	   Kvinna	   3st	  
	   Man	   11st	  
Ålder	   29-‐39år	   5st	  
	   40-‐56år	   8st	  
Anställningstid	   Inom	  företaget	   1,5-‐34år	  
	   Som	  DPL	   0,5-‐10år	  
Utbildningsnivå	   Gymnasial	   2st	  
	   Högskola/universitet	   12st	  

 
Företaget ser idag ett behov av att utveckla och stärka kompetensen för rollen 
delprojektledare. Rollbefattning har varierat över tid och det har fram tills idag 
inte funnits en specifik befattningsbeskrivning. Anledningen till behovet av en 
befattningsbeskrivning är bland annat för att alla inblandade i projekten ska ha 
en tydlig bild av vad som förväntas av dem samt vilka uttalade kompetenskrav 
som krävs för rollen. 

4.2 Chefernas upplevelse 
	  
Kompetenskrav och önskemål hos delprojektledarna 
Det som kan ses gällande de kompetenser som cheferna anser krävs är att det 
inte finns något bestämt och att det inte finns någon gemensam 
befattningsbeskrivning för rollen. De har därför ingen kravprofil att utgå från 
vid nyrekryteringar och rekryteringsprocessen ser därmed olika ut på 
avdelningarna. Det finns med andra ord inga specifika krav över vad 
delprojektledarna måste kunna. Däremot är alla cheferna överens om att det är 
att föredra om personen har erfarenhet av att arbeta i projekt antingen genom 
utbildning eller att de tidigare arbetat som projektledare.  
 

Framförallt så vill man ju att den personen har erfarenhet av projektarbete, man 
måste kanske inte alltid varit projektledare alltid men att man förstår metodiken i 
hur projekt bedrivs. (Chef, 2)  

 
Att ha kännedom om företaget anses vara ett plus men framförallt att personen i 
fråga själv har arbetat på avdelningen som denne företräder i projektet för att ha 
en förståelse för processen och kunna komma med input från just sin avdelning. 
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Tre av fyra chefer tar upp vikten av att delprojektledarna bör ha en god teknisk 
förståelse för att lättare kunna sätta sig in i arbetet och för att underlätta 
samarbete mellan olika avdelningar. Andra förmågor som framkom i 
intervjuerna är; kunskap, struktur, projekt- och ledarkunskap, kunna hantera 
många bollar i luften och kommunikativ. Hälften tar också upp att en 
delprojektledare inte bör vara rädd för administrativa uppgifter och att en 
analytisk förmåga är en fördel.  
 
Tre av cheferna lyfter också vikten av ledarskap som kompetens hos 
delprojektledarna. Cheferna ansåg att det är en knivig situation som 
delprojektledarna sitter i, eftersom delprojektledarna arbetar som ledare utan att 
vara chef. Vilket innebär att ha ansvar för vissa delar i projekten men utan 
befogenhet att självständigt fatta vissa beslut. En av cheferna nämner också att 
det är bra om de har en pedagogisk förmåga eftersom organisationen är väldigt 
föränderlig och delprojektledarna behöver kunna förklara de olika 
förändringarna för sina medarbetare.  
 

...ha lite lärartakter också eftersom det är väldigt mycket nytt som kommer hela tiden så 
man behöver föra över och förklara, coacha så både ledarskap och lite pedagogiska 
egenskaper helt enkelt. (Chef, 4) 

 
Möjligheter och hinder för delprojektledarnas utbildning och utveckling  
Angående vilka möjligheter och hinder som finns för utbildning och utveckling 
för delprojektledarna är alla chefer överens om att det fanns goda utbildnings- 
och utvecklingsmöjligheter på företaget. 
 

Ja det finns ju utbildningar så klart å gå och de flesta har ju gått de här 
propsutbildningarna sen utöver det, det är lite upp till varje produktchef att säga: jag vill 
ha en vidareutbildning inom projektledning. Å då är det klart att det blir inge problem. 
Däremot så är det ju ingenting som vi schemalägger att, har du vart delprojektledare så 
här länge så tycker vi att du ska gå den här kursen, så långt har vi inte kommit än. (Chef, 
2) 

 
Däremot antyder cheferna att det varken finns någon långsiktig, eller för den 
delen kortsiktig, planering för kompetensutveckling utan att det mer handlar om 
en efterfrågan från delprojektledarna själva. Cheferna upplever att efterfrågan på 
utbildning är mycket varierande för respektive avdelning, men att om någon 
ville gå en för företaget relevant utbildning så är det inga problem. 
 

…vi har ju en dialog där och vi har ju en utbildningspeng så det är aldrig nån gång som 
vi har sagt nej till nån att gå en utbildning som är riktad mot arbetet. Det är mer kanske 
när i tiden som man måste titta på. (Chef, 1) 

 
Om behovet för en viss typ av utbildning är stort så hjälper HR-avdelningen till 
att ta fram ett kursprogram eller en utbildning för ändamålet, internt eller 
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externt. Hittills har den enda planerade utbildningen varit en så kallad PROPS-
utbildning, en utbildning i hur man arbetar med projekt och de olika stegen i 
processen. I dagsläget genomförs PROPSen av en extern leverantör och endast 
en mindre grupp av delprojektledarna har fått möjligheten att gå utbildningen på 
det studerade företaget än så länge. 
 
Vad det gäller introduktionsprogram för nya delprojektledare arbetar de olika 
avdelningarna på olika sätt. Endast en av de fyra cheferna berättar att de på 
deras avdelning försökt sätta ihop ett litet introduktionsprogram för nyanställda. 
Programmet är då individanpassat och beroende på om den personen är helt ny 
på företaget eller bara inom den aktuella avdelningen. Introduktionen syftar till 
att få kännedom om arbetsprocesserna, de olika verktygen som används i det 
dagliga arbetet samt de andra avdelningarna inom företaget. Detta för att kunna 
skapa sig en helhet och bättre förståelse för det egna arbetet. Tre av cheferna har 
ytterligare förslag på vad som skulle kunna ingå i ett specifikt 
introduktionsprogram för delprojektledare, exempelvis mentorskap och en 
kurskatalog (se vidare avsnitt 6.1). 
 
På frågan om cheferna ser några hinder för utbildning och utveckling inom 
företaget svarar de samstämt att tiden är det största hindret. De beskriver att som 
delprojektledare har man många bollar i luften och arbetar oftast inte bara som 
delprojektledare eller endast i ett projekt vilket gör att det blir en 
prioriteringsfråga. Mycket av detta tror cheferna beror på 
organisationsstrukturens uppbyggnad eftersom projekten kräver mycket 
mötestid och det är en lång beslutsväg från idé till verklighet.  
 

Hindret är väl tiden då. och sen när vi sitter som delprojektledare så är inte det på heltid 
utan det kanske bara är 20 procent av vårt jobb… (Chef, 2) 

 
Cheferna anser att de arbetar aktivt med stöttning av sina delprojektledare just 
vad det gäller tiden och uppmuntrar dem till att dela med sig av sina egna 
kunskaper och lärande. Tre av cheferna har bland annat planerade veckomöten 
där delprojektledarna kan dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera 
frågor och idéer. Vidare beskriver en av cheferna att rollen som delprojektledare 
kan vara ett ganska otacksamt arbete där de sällan får veta när de gjort något 
bra. Chefen förklarar därför att han/hon försökte samla in både negativ och 
positiv kritik till sina delprojektledare.  
 
Krav och förväntningar på delprojektledarna 
Vad det gäller hur väl delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar 
som ställs på dem både i dagsläget och i framtiden upplever tre av fyra chefer att 
deras delprojektledare för det mesta lever upp till dessa. Däremot är alla fyra 
cheferna tydliga med att alla delprojektledarna behöver bli duktigare på sin roll, 
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framför allt i framtiden då företagets projektprocesser är i en utvecklingsfas. 
Inför den nya processen ser alla cheferna ett utvecklingsbehov för sina 
delprojektledare. 
 

…jag ser nog inte att någon av dom inte klarar av att gå in i den rollen framöver men jag 
tror att vi som organisation får tänka om lite hur våra rutiner och standarder är skrivna 
och hur vi från linjens sida synkroniserar med projekten på ett helt annat sätt. (Chef, 2) 

 
Utvecklingsbehovet, så som cheferna belyser det, gäller framför allt att 
delprojektledarna behöver bli bredare i sina roller då den nya processen medför 
ett samarbete mellan avdelningarna och inte endast ett ansvar för den egna 
avdelnings del i processen. En av cheferna nämner också att delprojektledarna 
behöver bli bättre på att göra sin del av det stora hela. I den gamla 
projektprocessen har det varit möjligt för resterande avdelningar att fortsätta sitt 
arbete trots att alla avdelningar inte gjort färdigt sin del men så kommer det inte 
fungera i den nya processen.  
 

Nej jag tror det är att alla som jobbar i de här måste bli duktiga så att alla gör sin del. För 
det är ju det de handlar om, har inte en gjort sitt då stannar det ju. Förr kunde vi lite mer 
hålla på och skjuta saker framför oss vilket gjorde att vi han färdigt. Men nu är det mer 
styrt om inte de eller vi säger att vi är färdiga då kan inte vi fortsätta. (Chef, 3) 

 
Två av cheferna beskriver att delprojektledarna besitter olika kompetenser. Alla 
kan inte allting och vissa är bättre än andra på olika saker men cheferna menar 
på att delprojektledarnas kompetenser tillsammans kompletterar varandra och på 
så vis blir arbetet bra. 
 

...dom är ganska olika, dom är olika duktiga på olika områden.... så ihop på något sätt så 
är vi bra. (Chef, 4)   
 

4.3 Delprojektledarnas upplevelse 
 
Kompetenser och önskemål enligt delprojektledarna 
På frågan om vilka kompetenser som delprojektledarna anser vara deras 
viktigaste kompetens i rollen och varför, framkom många olika svar. Några har 
punktat upp kompetenser medan andra har utvecklat svaren mer och förklarat 
varför de anser att just den kompetensen är viktig. Kompetenserna som nämnts 
presenteras nedan i tabell 2. Kompetenserna är sammanställda under vissa 
teman, dessa är; Ledarskap, under det temat har vi kategoriserat kompetenser 
som vi anser inkluderas i ett ledarskap så som social kompetens, motiverande, 
kommunikativ och förmåga att uttrycka sig tydligt. Att ha en god teknisk 
förmåga och produktkännedom relateras till temat teknisk kunskap medan den 
praktiska erfarenheten involverar dels erfarenhet av projektledning och kvalité. 
I temat engagemang ingår drivande. Därefter finns temat stresstålig som 
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inkluderar att ha många bollar i luften och temat självgående som även 
innehåller strukturerad. Resterande kompetenser är presenterade var och en för 
sig.  
 
Tabell 2 
Delprojektledarnas nämnda kompetenser  

	   	  
Det som kan anses utmärkande i resultatet är att åtta av fjorton delprojektledare 
anser att ledarskap är en vital kompetens för rollen. En av delprojektledarna 
förklarar vikten av ledarskap med att det fanns många som har åsikter men ingen 
vill ta beslut om hur projektet ska drivas framåt. I samband med ledarskap 
nämns flertalet andra kompetenser så som strukturerad, social förmåga och 
vikten av att ha en god kommunikation. Delprojektledarna beskriver att just 
kommunikationen är betydande när olika delar av projekten ska presenteras men 
också för att delge andra den information som behövs.  
 
Att delprojektledarna har en helhetssyn över organisationen och projekten är 
också utmärkande bland svaren. Som kan ses i tabell 2 nämner hälften av 
delprojektledarna detta i enkäterna. En del relaterar även helhetsförståelsen till 
den kommunikativa förmågan och anser att denna behövs för att kunna sätta sig 
in i frågor och kommunicera med olika avdelningar.   
 

Det viktigaste i rollen är att kunna kommunicera och sätta in sina frågor i det 
övergripande projektets sammanhang. För att kunna göra det krävs det att man har 
förståelse för de övriga delprojektens verksamhet. Centralt som delprojektledare är att 
förstå vad de andra gör och förmedla vad ens egen verksamhet gör. (DPL, 4) 

 
Fyra delprojektledare anser att en god produktkännedom och en teknisk kunskap 
är deras starkaste kompetens och ett måste i rollen som delprojektledare. 
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Detsamma gäller den praktiska erfarenheten. I empirin förekommer ofta teknisk 
kunskap och praktisk erfarenhet i samma enkät. Det är mestadels i dessa enkäter 
som vikten av en helhetsförståelse är framträdande, eftersom de beskriver vikten 
av att se samband och förståelse för hur allt hänger ihop. En av respondenterna 
nämner det som en nödvändighet för att kunna se ”utanför boxen”. 
 

Våra processer/arbetssätt är underutvecklade så det är nödvändigt att kunna se utanför 
det etablerade för att få projekten att fungera (och utveckla processer/arbetssätt). (DPL, 
1) 

 
Två delprojektledare upplever att det underlättar om en viss stresstålighet finns 
eftersom de anser sig ha en hög arbetsbelastningen. Angående engagemang så 
anser delprojektledarna att det finns ett behov av att själv ha ett driv för att föra 
projekten framåt.  
 
Möjligheter och hinder för delprojektledarnas utbildning och utveckling 
När delprojektledarna talar om vilka möjligheter de har till lärande i sitt 
vardagliga arbete svarar hela tio av fjorton att det finns goda möjligheter och att 
de lär sig något nytt nästan varje dag. Tyvärr är inte svaren mer utvecklade än så 
och de beskriver inte vad de lär sig eller på vilket sätt. Dock påpekar några att de 
själva måste ta sig tid till detta vilket kan vara svårt på grund av hög 
arbetsbelastning. Dem som tycker sig inte ha några möjligheter alls för ett 
vardagslärande menar att det brister i att det inte finns tid för reflektion. En av 
respondenterna tar dock upp att han/hon får bra coaching av sin chef och sin 
huvudprojektledare vilket bidrar till lärande i vardagen. 
 

Eftersom företaget utvecklas och kraven på projekten och mig som delprojektledare 
med det finns goda möjligheter till lärande i arbetet. Dock måste man komma ihåg att ta 
sig tid att reflektera över sin situation och det man upplever (DPL, 5)  

 
De flesta delprojektledare anser att det finns goda eller ganska goda möjligheter 
till kurser/utbildningar och att de gått ett antal kurser under åren. De skulle gärna 
delta mer men upplever att tiden inte räcker till. Två av respondenterna upplever 
dock att det inte finns några möjligheter alls eller att de är små, medan en annan 
har svarat att den inte vet vilka möjligheter som finns. En delprojektledare anser 
att denne inte får gehör för det han/hon föreslår. Två av respondenterna tar också 
upp att det tyvärr inte finns något färdigt utbildnings- kursprogram för 
delprojektledare och tror att det skulle vara något som kan komma att höja nivån 
på gruppen delprojektledare. 
 

Tror nog att jag får gå kurs/utbildning om jag vill – men vet inte när man ska få tid till 
det (DPL, 8) 
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Vad det gäller möjligheter och hinder att växa i sin roll som delprojektledare är 
svaren väldigt spridda. Resultatet presenteras därför nedan i tabellerna 3 och 4 
för att lättare kunna få en överskådlig blick. Fem av svaren har inte räknats med 
i resultatet på denna fråga då respondenterna inte besvarat vilka eventuella 
möjligheter denne upplever för att växa i sin roll utan istället vad dem själva vill 
utveckla för att växa i rollen. 
 
Tabell 3 
Möjligheter som delprojektledarna anser sig ha för att växa i rollen 

 
 
Under frågan vilka hinder delprojektledarna upplever för att växa i sin roll finns 
20 svar eftersom vissa delprojektledare tar upp fler än ett hinder. I tabell 4 nedan 
kan det ses att två av delprojektledarna inte upplever några hinder alls för att 
växa i sin roll medan två andra påpekar brist på utbildning som ett hinder. Tiden 
i olika bemärkelser, till exempel för mycket att göra och högt arbetstempo, är ett 
av de hinder som ofta tas upp, närmare bestämt nämner fem delprojektledare 
detta. Delprojektledarna anser att hindren beror på oklara definitioner, antingen 
kring deras roll eller generellt för projektprocessen. I likhet med detta antyder en 
del att hindren är relaterade till hur organisationen är uppbyggd och deras 
arbetssätt.  En av delprojektledarna upplever att företaget rent allmänt är dålig 
på resurshantering, vilket försvårar dennes arbete. Samma respondent uttrycker 
också att företaget har en “usel” respekt för tidsplaner och leveranser, 
förmodligen på grund av oförmågan att se processer och däri finns en stor del av 
problemet med företagets projekt. 
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Tabell 4 
Hinder som delprojektledarna anser sig ha för att växa i rollen 

 
 
Krav och förväntningar på delprojektledarna 
Elva av delprojektledarna upplever att de i stort lever upp till de krav och 
förväntningar som ställs på dem men att de samtidigt inte riktigt vet vad som 
krävs. Två respondenter hade dock fått bekräftat genom feedback att de lever 
upp till förväntningarna medan de andra efterfrågar feedback och tydligare 
definitioner över vad som faktiskt krävs. En av respondenterna känner sig 
otillräcklig och en annan påpekar att det ibland finns för höga förväntningar. 
Några av delprojektledarna upplever dock en osäkerhet om de lever upp till 
kraven och förväntningarna vilket de förklarar genom oklart definierade 
arbetssätt eller att de helt enkelt inte vet vad som förväntas av dem. Anledningar 
som tas upp är att det förutsätts finnas definierade processer relaterat till rollen 
som delprojektledare vilket det inte gör.  Angående kraven och förväntningarna 
kan det också ses att delprojektledarna upplever att de gör sitt bästa, men 
upplever ibland att det inte spelar så stor roll vad de gör eftersom både rollen 
och projektprocessen är odefinierad. Delprojektledarna upplever en frustration 
över att aldrig hinna sätta sig in i projekten ordentligt utan mer akuta 
arbetsuppgifter som behövde tas omhand. 
  

Osäker eftersom arbetssätten hur vi arbetar mellan olika projekt är oklara. (DPL, 10) 
 
Under frågan om delprojektledarna anser att det existerar ett glapp mellan de 
krav och förväntningar som ställs på dem i jämförelse med deras egna är svaren 
relativt spridda. Några är osäkra på om det existerar ett glapp eftersom de inte 
vet vad som förväntas av dem, men svaren är inte mer utvecklade än så i 
enkäterna. Sex stycken anser att det inte fanns något glapp medan fem anser att 
det existerar ett glapp, men att det är deras egna krav och förväntningar som är 
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högre. En anledning till det är att dessa personer ställer högre krav på sig själva 
när andra är beroende av deras arbete och tvärtom.  
 

Ja mina krav och förväntningar är nog lite högre ibland. Vill mycket och eftersom man 
är beroende av andra och deras arbete kan det ibland bli inre konflikter (mina egna). 
Man vet vad man vill och ska prestera men kan inte för man inte har förutsättningarna 
fullt ut. (DPL, 9) 

 
Framtida utvecklingsbehov för delprojektledarna 
De framtida utvecklingsbehoven som delprojektledarna beskriver kan alla 
inkluderas i det som mest frekvent nämndes, nämligen en utveckling av själva 
rollen som delprojektledare. Sju av fjorton delprojektledare nämner 
utvecklingsområden för rollen så som ökad status, befogenheter, bredd, en mer 
definierad roll samt möjligheten till en karriärväg. Fyra av delprojektledarna 
upplever ett behov av att utveckla sitt ledarskap och därmed även förbättra 
kommunikationen och sina sociala relationer. Att utveckla ledarskapet kan tätt 
relateras till den utveckling av rollen som ovan nämnts. För att arbeta vidare 
med rollens utveckling anser fem av respondenterna ett behov av ett gemensamt 
arbetssätt/verktyg för delprojektledarna för att underlätta deras arbete. En 
upplever även ett behov av att utvecklas inom projektledning. Två 
delprojektledare anser också att det är viktigt med planering och uppföljning och 
förmågan att arbeta på ett strukturerat sätt. Det kan sammanfattningsvis 
beskrivas att för att utveckla rollen krävs ett bättre ledarskap och bättre 
projektledning. För att projektledningen ska kunna förbättras är gemensamma 
arbetssätt och verktyg centralt samt även planering och uppföljning kring 
projekten. För att förtydliga dessa utvecklingsbehov och hur de alla hänger 
samman som en del av rollen visas detta nedan i figur 2. 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Relationen mellan de olika utvecklingsbehoven. 
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Delprojektledaren som i enkäten tar upp ett behov av att få alla delprojektledare 
på samma nivå gav förslag på att ett utbildningspaket och ett mer standardiserat 
arbetssätt skulle underlätta. 
 

Genom att göra det till en karriärväg. Vidare genom att skapa ett ”projektforum”. En 
mötesplats och ett program för delprojektledare och kanske ytterligare några roller (t.ex. 
Maskinansvarig och projektledare). Det handlar alltså om information, men också att ha 
ett slags utbildningspaket. (DPL, 5) 

 
Ett återkommande tema i enkäterna är, som tidigare nämnts, ett gemensamt 
arbetssätt/verktyg där respondenterna anser att organisationen behöver utveckla 
så att alla arbetar på ett gemensamt sätt. I likhet med ovanstående upplever en 
del av delprojektledarna att ett gemensamt sätt att arbeta skulle kunna resultera 
till en förenkling av arbetet med de dagliga frågorna och att det skulle minska 
delprojektledarnas arbetsbelastning på sikt. 

4.4 Likheter och skillnader mellan chefer och delprojektledare 
 
Delprojektledarnas kompetenskrav och önskemål 
För att sammanställa likheter och skillnader mellan chefernas och 
delprojektledarnas syn gällande delprojektledarnas kompetenskrav är den 
tidigare visade tabell 2 kompletterad med de kompetenser som cheferna nämnde 
under intervjuerna. Något som bör tas i beaktning med tabell 5 är att det endast 
är fyra chefer medan det är fjorton delprojektledare  
 
Tabell 5 
Likheter och skillnader mellan chefer och delprojektledares syn på 
kompetensbehovet  
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Även om delprojektledarna inte nämner alla kompetenser i samma utsträckning 
som cheferna så kan man ändå se likheter i vilka kompetenser som de finner 
nödvändiga. Bland annat så är båda grupperna samstämda angående vikten av 
ledarskap och att ha en helhetssyn. De största skillnaderna mellan chefernas och 
delprojektledarnas syn återfinns under kompetenserna administrativ, analytisk, 
självgående och stresstålig. Dessa ansåg cheferna var av betydligt större 
betydelse än vad delprojektledarna beskriver. En av de största skillnaderna som 
kan ses är vikten av praktisk erfarenhet. Alla chefer anser att detta är 
betydelsefullt medan endast fyra av delprojektledarna nämner det. Gällande den 
administrativa förmågan kan skillnader ses i svaren då cheferna beskrivit detta 
ingående under intervjuerna medan endast ett par delprojektledare nämner det i 
sin enkät. Från delprojektledarnas sida kan det istället utläsas från empirin att 
engagemang är något som värdesätts medan det helt utelämnas av cheferna.  
 
Delprojektledarnas möjligheter och hinder till utbildning och utveckling 
En av de största likheterna som kan urskiljas angående delprojektledarnas 
möjligheter och hinder för kompetensutveckling är att både cheferna och 
delprojektledarna till stor del var överens om att det finns goda möjligheter i 
företaget. Dock är det några av delprojektledarna som anser att möjligheterna är 
små eller obefintliga. De flesta av delprojektledarna håller även med cheferna 
om att det inte är några större problem att få gå en kurs om de vill, dock så 
känner sig en av delprojektledarna till och med motarbetad i frågan. Stora 
likheter kan ses i att båda grupperna anser att tiden är det största hindret för 
delprojektledarnas möjlighet till kompetensutveckling.   
 
Krav och förväntningar på delprojektledarna 
Både cheferna och delprojektledarna är överens om att delprojektledarna i det 
stora hela lever upp till de förväntningar och krav som ställs på dem. Något som 
framkommit är dock att många delprojektledare anser att de lever upp till 
företagets förväntningar men inte sina egna. Inför framtiden finns i 
undersökningsgrupperna en gemensam syn på rollens utvecklingsbehov och hur 
detta ska ske då de alla tycker att rollen behöver bli bredare. En skillnad är att 
delprojektledarna är mer fokuserade på rollen, som till exempel att göra den till 
en karriärväg medan cheferna generellt anser att delprojektledarna behöver bli 
bredare i rollen. Däremot är cheferna och delprojektledarna överens om att 
gemensamma arbetssätt/verktyg är en betydande faktor och något som 
organisationen behöver utveckla.  
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5. DISKUSSION 
5.1 Analys  
 
Formell kompetens 
Den formella kompetensen enligt Nilsson et al. (2011) och Ellström (1992) 
består av utbildningserfarenheter som individen uppnått genom till exempel 
utbildning och kurser. Det vi kan se i empirin är att delprojektledarna i dagsläget 
har en varierande utbildningsbakgrund och att det från företagets sida inte finns 
några uttalade krav på vilken typ av formell kompetens som behövs i rollen. I 
enkäterna har delprojektledarna dock tagit upp en del formell kompetens som de 
anser sig vara i behov av likväl som cheferna tagit upp flertalet önskvärda 
kompetenser.  
 
Faktisk kompetens 
Det framkom i bakgrundssamtalen att delprojektledarna idag snarare anställs för 
att de är framstående inom sitt område, det vill säga för yrkeskunnande och 
specialistkompetens, än sin formella kompetens.  Vilket kan kopplas till det 
Nilsson et al. (2011) tar upp om att det är svårt att skilja den formella 
kompetensen från den faktiska. En svårighet som framkommit i vår empiri är att 
delprojektledarna verkar ha den faktiska kompetens som cheferna efterfrågar. 
Delprojektledarna upplever i stort att det lever upp till de krav och förväntningar 
som ställs på dem från företaget vilket också betyder att de upplever sig ha den 
faktiska kompetensen som krävs för deras arbete. Vilket också bekräftas av att 
tre av fyra chefer anser att delprojektledarna idag lever upp till kraven och 
förväntningarna. 
 
Uttalade kvalifikationer 
Nilsson et al. (2011) benämner uttalade kvalifikationer som den kompetens som 
krävs för att kunna utföra arbetet på ett lämpligt sätt och som därför efterfrågas 
av arbetsgivaren. Det som kan ses av resultatet från intervjuerna är att det inte 
finns några uttalade kvalifikationer som delprojektledarna behöver i sin roll.  
 
Faktiska kvalifikationer 
I vår empiri fick vi inte fram några uttalade kvalifikationer men däremot flertalet 
önskvärda kompetenser vilket kan liknas med vad Nilsson et al. (2011) 
benämner som faktiska kvalifikationer. Kompetensen ledarskap är till exempel 
ingen uttalad kvalifikation och inte heller något formellt kompetenskrav vid 
rekrytering men är ändå en kompetens som frekvent nämns av både chefer och 
delprojektledare och kan därför ses som ett krav i arbetet och alltså en faktisk 
kvalifikation. Vad som alltså kan ses under de faktiska kvalifikationerna genom 
att ta en titt på tabell 5 (s. 35) är att cheferna och delprojektledarna till stor del är 



	   31	  

samstämmiga över vad som egentligen krävs för arbetet och dessutom upplever 
många av delprojektledarna att de redan besitter många av dessa kompetenser. 
 
Utnyttjad kompetens 
Något som kan ses som ett intressant fenomen är att tre av fyra chefer anser att 
delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar som ställs på dem, 
vilket betyder att de faktiska kompetenserna överensstämmer med de faktiska 
kvalifikationerna och blir därför till en utnyttjad kompetens (Ellström, 1992). 
Elva av fjorton delprojektledare anser att de lever upp till de krav och 
förväntningar som ställs och menar att de kan utnyttja sin faktiska kompetens. 
Det framkommer dock att många av dessa inte vet vad som krävs samtidigt som 
en del av delprojektledarna anser att deras egna krav och förväntningar är högre 
än de som ställs på dem. Det blir därför ett problem att se om delprojektledarna 
verkligen utnyttjar sin faktiska kompetens i arbetet. Till viss del så verkar de 
kunna utnyttja sin kompetens medan den del som känner att deras egna krav och 
förväntningar är högre inte upplever sig kunna använda sig av sin faktiska 
kompetens.   
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Sammanfattning analys 
Utifrån analysmodellen i de teoretiska utgångspunkterna och den empiri som vi 
insamlat kan vi konstatera att det är svårt att skilja på kompetenser och 
kvalifikationer samt om de är uttalade eller faktiska. För att illustrera analysen 
på ett tydligare sätt har vi sammanställt en figur (2) nedan.  
 

 
	  

 

Figur 2. Den faktiska relationen mellan kvalifikationer och kompetenser i 
organisationen. 
 
Som beskrevs tidigare finns det i nuläget inga krav på vilken formell kompetens 
som behövs i rollen som delprojektledare vilket därför har betecknats med ett 
frågetecken i figuren. Likadant gäller för de uttalade kvalifikationerna eftersom 
även dessa lyser med sin frånvaro. Det kan dock diskuteras om de kompetenser 
som nämnts av cheferna som önskvärda kompetenser inte kan anses som 
uttalade kvalifikationer. Uttalade kvalifikationer är enligt Nilsson et al. (2011) 
den kompetens som krävs för arbetet och därmed också efterfrågas av 
arbetsgivaren. Detta påvisar svårigheten med att skilja begreppen kompetens 
och kvalifikation åt som både Ellström (1992) och Nilsson et al. (2011) tar upp. 
Vad det sedan gäller de faktiska kompetenserna och de faktiska 
kvalifikationerna kan ses i figur 2 att de i dagsläget överensstämmer med 
varandra. Både Nilsson et al. (2011) och Ellström (1992) beskriver det närmast 
som en utopi om alla kompetenser och kvalifikationer överensstämmer och 
påpekar att det är normalt om dessa inte överensstämmer. Som tidigare nämnts 
finns det alltså inte några uttalade kvalifikationer eller några bestämda krav på 
formell kompetens. Både cheferna och delprojektledarna är dock relativt eniga 
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gällande de faktiska kvalifikationer som krävs för rollen som delprojektledare. 
Problematik kan ses i om delprojektledarnas faktiska kompetens verkligen blir 
en utnyttjad kompetens med tanke på att vissa anser att deras egna krav och 
förväntningar är högre än de som ställs på dem. Samtidigt som delprojektledarna 
anser att de lever upp till kraven och förväntningarna vet de inte vad som krävs 
vilket gör det svårt att se om deras kompetens är utnyttjad. Synen gällande om 
delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar som ställs på dem 
skiljer sig dock åt mellan grupperna, vilket kommer diskuteras vidare i 
resultatdiskussionen. 

5.2 Resultatdiskussion 
	  
Vad krävs egentligen? 
Så vilket kompetensbehov kan ses i rollen som delprojektledare på det studerade 
företaget? Som tidigare nämnt i rapporten finns det i dagsläget inte några yttrade 
kompetenskrav, dock kan listan över önskvärda kompetenser göras lång. 
Davidsson och Svedin (1999) skriver att kompetens kan ses som ett 
samlingsnamn för det som individen behöver för att kunna utföra en uppgift, 
vilket kan liknas vid vad Ellström (1992) beskriver som utnyttjad kompetens. En 
stor spridning kan ses över vilka kompetenser som cheferna och 
delprojektledarna anser behövs. Vi har tolkat det som att de mest frekvent 
nämnda kompetenserna kan anses vara de viktigaste, dessa är bland annat 
ledarskap, helhetsförståelse, praktisk erfarenhet och teknisk kunskap (se tabell 
5). Beträffande dessa finns en samstämmighet mellan cheferna och 
delprojektledarna. 
 
Hur kommer det sig att inte alla nämnda kompetenser överensstämmer med 
varandra och varför finns en splittrad syn på vilka kompetenser som faktiskt 
krävs? Som bland annat Delamare Le Deist och Winterton (2005) beskriver det 
så är kompetenser anknutna till en kontext. Detta torde kunna vara en anledning 
till den splittrade synen kring vilka kompetenser som behövs då 
delprojektledarna arbetar på olika avdelningar. För att förstå det 
kompetensbehov som finns på företaget bör därför en behovsanalys göras för 
att, som Ellström (1992) säger, ta reda på vilken kompetens som faktiskt 
används i det dagliga arbetet. Det som då kan diskuteras är om alla de 
kompetenser som nämnts i empirin verkligen krävs på daglig basis i 
delprojektledarnas arbetsuppgifter. 

Anledningen till att många olika kompetenser tas upp skulle kunna bero på att 
rollen är odefinierad. Ett problem som kan ses utifrån den odefinierade rollen, är 
att cheferna efterfrågar olika kompetenser på olika avdelningar. Detta bör 
rimligtvis innebära att de efterfrågar olika kompetenser vid rekrytering, vilket i 
sin tur kan leda till större (eller mindre) skillnader i rollen som delprojektledare. 
Det kan även innebära att cheferna efterfrågar kompetenser som arbetet faktiskt 
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inte kräver, vilket kan resultera i en felaktig uppfattning om tjänsten. Byström 
(2013) skriver att en individs motivation ökar om arbetsuppgifterna är utmanade 
men att det måste finnas en balans så att individen inte blir överbelastad. Om en 
individ får en felaktig uppfattning gällande tjänsten kan detta innebära att 
utmaningen blir för stor alternativt för liten, vilket därmed reflekteras på 
individens motivation för arbetet. För att delprojektledarnas kompetensnivå på 
sikt ska höjas skulle det därför underlätta om en befattningsbeskrivning 
utformades och då även en mall för rekrytering. Det som dock bör tas i 
beaktning vid utformandet av denna befattningsbeskrivning är, som Byström 
(2013) antyder, att formell kompetens i många fall ses som högre värderat än 
informell kompetens men att dessa inte behöver överensstämma med den 
faktiska kompetensen. 

Ellström (1992) beskriver att det kan finnas olika hinder för den utnyttjade 
kompetensen, så som arbetsverktyg. Detta kan relateras till att både cheferna och 
delprojektledarna efterfrågar gemensamma arbetssätt/verktyg. Konsekvenser 
som kan uppstå om detta inte finns är att individerna inte får möjlighet att 
utnyttja sin fulla kompetens. De blir istället tvungna att lägga fokus på 
onödigheter, som att översätta ett arbetssätt till ett annat för att kunna samarbeta 
mellan avdelningarna. Kompetensutnyttjandet kan också relateras till 
organisationens struktur och dess uppbyggnad som vissa respondenter beskriver 
som ett hinder. Detta eftersom strukturen är uppbyggd på det vis att det sker 
dubbla rapporteringar (Jacobsen & Thorsvik, 2008), vilket tar onödigt mycket 
tid och det är lätt att gå miste om relevant information som kan försvinna på 
vägen då det är väldigt många som är inblandade i projekten och beslutsvägen är 
lång. 

I organisationen bör det, enligt Davidsson och Svedin (2004), därför finnas en 
balans mellan en effektiv produktion och en god lärmiljö för att organisationen 
och dess medarbetare ska kunna utvecklas. Genom att studera organisationens 
struktur och dess eventuella påverkan på lärande blir individens 
handlingsutrymme relevant. Arbetets lärpotential utgörs till stor del av 
individens frihetsgrad (Nilsson et al., 2011). Utifrån empirin kan det ses att det 
finns det en del problematik kring delprojektledarnas handlingsutrymme. Deras 
roll innebär att arbeta som ledare utan att vara chef och de måste därför få 
tillstånd av andra för att fatta vissa beslut. Problematiken kan tänkas ligga i det 
upplevda (subjektiva) och faktiska (objektiva) handlingsutrymmet. Om det 
subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet inte överensstämmer kan detta 
resultera i konflikt angående arbetets läropotential (Nilsson et al., 2011). Detta 
kan i sin tur resultera i att det blir en obalans i det anpassnings- och det 
utvecklingsinriktade lärandet. Som Ellström (1992) beskriver det så ska dessa 
lärologiker ses som komplementära för att organisationen ska nå så hög 
effektivitet som möjligt. På grund av detta borde handlingsutrymmet i slutänden 
kunna relateras till individens motivation för sitt arbete (Byström, 2013). Dessa 
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faktorer kan alltså påverka individens lärospiral. Om denne inte upplever sig ha 
det handlingsutrymme som rollen faktiskt kräver kan det innebära att individens 
motivation till utveckling minskar, vilket i sin tur borde betyda att 
organisationen inriktar sig mer mot ett anpassningsinriktat lärande och en 
obalans skapas till det utvecklingsinriktade. Handlingsutrymmet är alltså tätt 
relaterat till individens motivation för arbetet och därmed också till den 
utveckling som sker. 

Vilka möjligheter och hinder finns? 
Det formella lärandet, alltså det lärande som sker planerat (Byström, 2013), är 
det som mest efterfrågades av både chefer och delprojektledare gällande vilka 
möjligheter som finns för utbildning och utveckling för rollen som 
delprojektledare. Både chefer och delprojektledare tar upp att ledarskapet i 
rollen behöver utvecklas. Många gånger krävs ett starkt och tydligt ledarskap av 
delprojektledarna för att kunna utnyttja de resurser som finns och få sina 
medarbetare att producera. Eftersom många av delprojektledarna är anställda på 
grund av sin tidigare erfarenhet inom projektarbete eller kanske främst sin 
specialistkompetens är det inte alltid som ledarskapet faller sig naturligt och av 
den anledningen ser många, både chefer och delprojektledare, att en 
ledarskapsutbildning skulle vara bra och för framtiden kanske till och med en 
nödvändighet. 
 
En intressant tanke är om det inte kan finnas andra vägar till lärande och 
utveckling än formell utbildning. Detta relaterar till resonemanget att det verkar 
finnas en obalans i det anpassnings- och det utvecklingsinriktade lärandet, vilket 
det enligt Nilsson et al. (2011) inte bör finnas. Mycket av det formella lärandet 
som tas upp i empirin handlar om att förfina kunskaper som delprojektledarna 
till viss del redan besitter, vilket kan liknas vid ett anpassningsinriktat lärande. 
Många delprojektledare verkar dock ha viljan att utvecklas och lära sig nya 
saker vilket kan knytas an till det utvecklingsinriktade lärandet. Detta kan i sin 
tur relateras till de kompetensutvecklingsstrategier som Kock (2010a) beskriver. 

Den formella kompetensutvecklingsstrategin har likheter med det 
anpassningsinriktade lärandet medan den integrerade strategin till viss del kan 
jämföras med det utvecklingsinriktade lärandet. Likheter mellan strategierna och 
de olika lärandelogikerna ses i att Kock (2010b) antyder att den ena inte 
utesluter den andra. Frågan är alltså var hindret finns och vad borde 
organisationen satsa på? Både chefer och delprojektledare beskriver att rollen 
som delprojektledarna innebär en hög arbetsbelastning och att hindret därmed är 
tiden. Detta är en viktig aspekt för att integrera det informella med det formella 
lärandet eftersom det, enligt Svensson et al. (2004), krävs tid för reflektion för 
att det ska skapas en dynamik. Författarna antyder vidare att det formella 
lärandet kan hjälpa till att skapa de verktyg som behövs för att det informella 
lärandet ska ske. Eftersom delprojektledarna mestadels efterfrågar formell 
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utbildning så är det möjligt att det skulle vara enklast att utforma en formell 
kompetensutvecklingsstrategi för att fördjupa de kompetenser som 
delprojektledarna redan har och lägga grund för att utveckla nya kompetenser. 
Gällande efterfrågan på just formell utbildning kan det ses som intressant att 
formell utbildning är något som definieras som ett planerat lärande på eller 
utanför arbetsplatsen (Ellström, 1992). Det intressanta blir således att eftersom 
både chefer och delprojektledare tar upp tiden som det största hindret för 
kompetensutveckling, borde informellt lärande, alltså lärande på arbetsplatsen i 
det dagliga arbetet vara att föredra. 

Organisationsstrukturen är därför relevant eftersom Karasek och Theorell (1990) 
belyser att den organisatoriska kontexten är av betydelse för att arbetsplatsen ska 
utformas som en lärmiljö. Eraut (2004) har skrivit att det informella lärandet kan 
underlättas om individerna får arbeta i närheten av varandra, vilket alltså skulle 
vara att föredra. Delprojektledarna skulle i och med detta få ett större 
interaktionsutrymme (Nilsson et al., 2011) samtidigt som en omedveten 
betraktelse av de andras arbete skulle kunna leda till ett mer informellt lärande. 
Både chefer och delprojektledare tar upp organisationens struktur som en av 
anledningarna till att tiden är ett hinder, vilket kan relateras till Jacobsen och 
Thorsviks (2008) resonemang om att organisationsstrukturen kan hämma 
utvecklingen av organisationen. En matrisstruktur innebär många möten och 
beslutsvägen är lång vilket gör att mycket tid går åt till att vänta vilket i sin tur 
gör att delprojektledarna känner sig ineffektiva. Detta kan återigen kopplas till 
delprojektledarnas handlingsutrymme, som Nilsson et al. (2011) förklarar som 
en betydande faktor för en individs lärande. Om delprojektledarnas 
handlingsutrymme skulle utökas skulle den upplevda ineffektivitet som 
delprojektledarna känner förmodligen minska och kanske leda till en möjlighet 
att bestämma mer över sin arbetstid. 

Att bestämma mer över sin egen tid kan kopplas till det Byström (2013) tar upp 
om att arbetets utformning är en viktig del för individens utveckling. Detta kan 
sättas i relation till Ellströms (1992) diskussion kring arbetets 
kompetensutnyttjande. Om en individ upplever att deras egna krav och 
förväntningar är högre än de som ställs på dem, vilket till viss del framkommit i 
empirin, kan det indikera på att organisationen bör se över vad arbetet kräver av 
individen och möjligtvis utveckla arbetets utformning därefter. Av resultatet kan 
ses att en förenklad och tydligare projektorganisation samt gemensamma 
arbetssätt skulle underlätta för delprojektledarna. Om delprojektledarna skulle få 
ett gemensamt arbetssätt/verktyg att arbeta efter och därmed standardisera 
arbetet mer torde detta kunna leda till att både delprojektledare och chefer får 
mer tid över till annat som idag bortprioriteras på grund av tidsbrist, exempelvis 
utbildning. 
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Angående vilka möjligheter till utbildning som finns för delprojektledarna så är 
cheferna överens om att det finns goda möjligheter och överlag håller 
delprojektledarna med. För att delprojektledarna ska kunna utvecklas i arbetet 
krävs dock socialt stöd och feedback (Byström, 2013; Eraut, 2004). Det är 
endast en delprojektledare som angett att denne får bra feedback från sina 
chefer, medan andra har nämnt en avsaknad av just feedback. Om det sociala 
stödet och feedbacken utlämnas kan det enligt Eraut (2004) leda till att 
individens självförtroende minskar och att viljan att utvecklas inte infinner sig. 
Detta skulle kunna underlättas genom att delprojektledarna får arbeta i närheten 
av varandra. Nilsson et al. (2011) skriver att det i kompetensutvecklingsinsatser 
är viktigt att alla individer känner sig delaktiga och har en möjlighet att vara 
med. Eraut (2004) beskriver vidare att en faktor för att underlätta det informella 
lärandet är just att individer är delaktiga i gruppaktiviteter. För att 
kompetensutvecklingsinsatser ska påvisa effekt krävs dock att individen är 
engagerad och motiverad att utvecklas (Nilsson et al., 2011), detta tolkar vi 
utifrån empirin inte vara något problem utan hindret ligger i tiden. 

Krav och förväntningar kontra faktisk kompetens 
75 % av delprojektledarna upplever att de i dagsläget lever upp till de krav och 
förväntningar som ställs på dem samtidigt som de inte riktigt vet vad som krävs. 
Att cheferna och delprojektledarna upplever att de lever upp till kraven och 
förväntningarna kan till viss dels ses som problematiskt, med tanke på att de 
faktiskt inte vet vad som krävs och i och med detta inte vet vad de lever upp till. 
Det går därför att resonera kring om det finns ett glapp eller inte mellan kraven, 
förväntningarna och delprojektledarnas faktiska kompetens. 
 
Individer är som Katz och Kahn (1978) och Byström (2013) beskriver i stort 
behov av en tydlig struktur, så vad händer då om delprojektledarna inte vet vad 
som krävs? Westlander (1993) och Byström (2013) förklarar att detta är tätt 
relaterat till en individs motivation för arbetet och individens självkänsla som i 
sin tur kan ha ett samband med arbetsprestationen. Vidare kan det även påverka 
individens stressnivå och att en känsla av meningslöshet infinner sig. Eftersom 
delprojektledarna inte vet vad som krävs kan detta innebära att en känsla för 
ansvar inför sina arbetsuppgifter möjligtvis inte infinner sig (Katz & Kahn, 
1978). Vilket kan innebära att individens arbetsprestation blir sämre än 
nödvändigt. 

En del av cheferna nämnde i intervjuerna att rollen som delprojektledare kan 
vara ett ganska otacksamt arbete, oftast är det ingen som berättar när de gjort 
något bra utan påpekar istället när något inte fungerat. Om rollen och 
projektprocessen skulle vara tydligare definierad borde det underlätta för 
delprojektledarna att veta om de lever upp till kraven och förväntningarna. En av 
cheferna menar också på att om delprojektledarna hade en checklista på vad som 
förväntas av dem skulle de kunna belöna sig själva genom att kolla på listan och 
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se vad de faktisk klarar av. Ellström (1992) beskriver att om en individ inte får 
någon typ av belöning för sitt arbete så kan det resultera i att individen inte för 
sin individuella kunskap vidare. En del av cheferna beskrev ett behov av att 
delprojektledarna blir bättre på att lära sig av varandras misstag och framgångar 
vilket alltså skulle kunna underlättas om delprojektledarna får någon typ av 
belöning för sitt arbete. Detta kan sättas i relation till att många delprojektledare 
känner en avsaknad av feedback vilket också skulle kunna fungera som en 
belöning. En relation torde därför kunna ses i att om delprojektledarna får 
feedback på sitt utförda arbete leder det till att kraven och förväntningarna blir 
mer tydliga och det bör leda till en högre motivation. Detta är vidare relaterat till 
en bättre prestation, vilket självklart är gynnsamt för företaget både på kort och 
lång sikt. 

För de delprojektledare som lever upp till kraven och förväntningar, fast de inte 
vet vad som krävs av dem och för dem som inte anser sig leva upp till kraven, så 
blir det en rollkonflikt som uppstår. Rollkonflikten kan bland annat leda till att 
individens värderingar för företaget minskar (Katz & Kahn, 1978, Westlander, 
1993). Som Westlander (1993) vidare beskriver så kan en rollkonflikt uppstå av 
andra anledningar så som att individen känner sig överbelastad. Eftersom både 
cheferna och delprojektledarna upplever att tiden är det största hindret för 
delprojektledarna kan det ses som att de till viss del känner sig överbelastade. 
En viss känsla av meningslöshet hos vissa delprojektledare kan ses eftersom det 
i enkäterna kan ses tendenser till ett det- spelar-ingen-roll-beteende. Westlander 
(1993) har vidare beskrivit att de organisatoriska faktorerna spelar in i ett 
rollbeteende och med detta de förväntningar som sänds och mottas. Detta kan 
liknas vid Karasek och Theorells (1990) resonemang kring att organisationens 
kontext utgör de värderingar, normer och beteenden som uttrycks. Gustavsson 
(1996) har beskrivit att individer skapar sin identitet i relation till sin omgivning 
kan det därför diskuteras vilka konsekvenser det får om värderingarna är 
negativa. Rimligtvis bör det innebära att det blir en negativ spiral för både 
organisation och dess medarbetare om värderingarna är negativa, eftersom det 
kan innebära att sättet och förväntningarna som sänds är negativa. Enligt 
Davidsson och Svedin (1999) bör organisationen därför planera för en 
kontinuerlig stabilitet och motivera medarbetarna att utvecklas. Kraven och 
förväntningarna blir därför betydande för både delprojektledarnas 
kompetensbehov i dagsläget och deras utveckling och lärande. 

Något som framkom i empirin är att många av delprojektledarna upplever att 
deras egna krav och förväntningar är högre än de som ställs på dem. Detta har vi 
tidigare i diskussionen kopplat till Ellströms (1992) begrepp 
kompetensutnyttjande, vidare kan det också sättas i relation till Katz och Kahns 
(1978) resonemang om förvirringen kring förväntningar och den rollkonflikt 
som uppstår då individerna ställer högre krav på sig själva än vad de tror 
företaget gör. Denna rollkonflikt kan till slut resultera i att delprojektledarna 
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känner sig mindre motiverade och i och med det gör ett sämre arbete. Så är ännu 
inte fallet men som nämnt ovan så visar vissa av uttalandena från 
delprojektledarna tendenser på att de upplever att det inte spelar så stor roll vad 
de gör. Om individen istället är medveten om vad som förväntas av denne och 
dessutom upplever sig tillgodose dessa förväntningar, ökar istället individens 
självkänsla. Detta borde, enligt Westlander (1993), medföra en positivare attityd 
till nästkommande uppgift. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att allt egentligen hänger ihop. Om 
delprojektledarna inte vet vad som förväntas får detta konsekvenser på både 
deras kompetensbehov i dagsläget samt deras utveckling och lärande. Granberg 
(2009) skriver om vikten av att individer har en tydlig befattningsbeskrivning 
eftersom det är den som talar om för individen vad den bör och inte bör göra. 
Vidare har Gustavsson (1996) samtidigt beskrivit att individer skapar sig själva 
genom sin omgivning. Detta är som ovan fört resonemang tydligt relaterat till 
individens motivation och självkänsla, vilket i sin tur får konsekvenser för 
individens arbetsprestation. För att individen ska bli motiverad krävs alltså olika 
faktorer så som feedback, arbetets utformning och socialt stöd, vilket i sin tur är 
relaterat till den organisatoriska kontexten. Allt kan i och med detta ses som en 
cyklisk process där det är viktigt, både för företaget och för individen att de krav 
och förväntningar som ställs är uttalade. 

6. SLUTSATS 
För att besvara studiens syfte som var att beskriva och analysera vilken 
kompetens som krävs i rollen som delprojektledare kan vi se att det största 
problemet ligger i att det inte finns någon tydlig befattningsbeskrivning för 
delprojektledarna. Det vi kommit fram till utifrån empirin är att rollen kräver 
många olika kompetenser. Då rollen till viss del innebär att vara ledare för 
medarbetarna på sin avdelning under projektets gång efterfrågas en utvecklad 
ledarskapsförmåga. Vi kan också se ett behov av en helhetsförståelse av både 
projektprocessen och organisationen för att kunna underlätta ett samarbete 
mellan avdelningarna och på så vis effektivisera arbetet. Det som också krävs i 
rollen som delprojektledare är erfarenhet inom projektledning. Något som också 
framkommit är vikten av teknisk kunskap vilket kan kopplas ihop med den 
tidigare nämnda helhetsförståelsen eftersom det gäller att kunna se både till de 
små delarna och helheten av slutprodukten. För att besvara syftet har vi haft fem 
olika frågeställningar till hjälp, dessa besvaras nedan var för sig för att få en 
djupare förståelse för syftet. 
 
Vår första frågeställning fokuserar på att beskriva vilket kompetensbehov som 
finns för rollen som delprojektledare. Utifrån empirin ser vi att de kompetenser 
som efterfrågas mest är erfarenhet, antingen via utbildning eller tidigare 
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arbetserfarenhet inom projektledning, samt ledarskapsförmåga. Både cheferna 
och delprojektledarna beskriver ett behov av en mer utvecklad 
ledarskapsförmåga eftersom delprojektledarna idag arbetar som ledare för 
medarbetarna i projekten. Det är många andra kompetenser som framkommit 
under empirin där det diskuterats huruvida dessa torde vara krav eller önskvärda 
kompetenser. Överlag framkommer det i empirin att rollen i framtiden behöver 
bli bredare och att det finns ett behov av att alla delprojektledarna hamnar på 
samma kompetensnivå. 
 

Vår andra frågeställning berör huruvida delprojektledarna kan utvecklas i sin 
roll. Här ser vi att det finns stora möjligheter för delprojektledarna att utvecklas. 
De sitter idag i en knivig sits där de inte riktigt vet vad som förväntas av dem 
samtidigt som projektprocessen är i en utvecklingsfas. Det utvecklingsbehov 
som både chefer och delprojektledare ser ligger därför i att utveckla rollen som 
helhet samt en definition av både rollen och projektprocessen. 

 

Vår tredje frågeställning behandlar vilka möjligheter och hinder som 
organisationen utgör för delprojektledarnas utveckling och lärande. Nästan alla 
chefer och delprojektledare tycker att det finns stora utvecklingsmöjligheter 
inom företaget samtidigt som tiden är ett av de största hindren som framkommit 
för delprojektledarnas utveckling och lärande. Både cheferna och 
delprojektledarna tar även upp gemensamma arbetssätt och oklara definitioner 
som stora hinder. Vi tolkar det som att om ett gemensamt arbetssätt fanns och 
rollen var tydligt definierad skulle förvirringen kring vem som gör vad undvikas 
vilket skulle spara tid. Alltså kan tidshindret till stor del bero på avsaknaden av 
en tydlig befattningsbeskrivning.  

 

Vår fjärde frågeställning berör delprojektledarnas och deras chefers upplevelser 
om delprojektledarnas faktiska kompetens överensstämmer med de krav och 
förväntningar som ställs på dem. Det finns i dagsläget inte några uttalade krav 
och förväntningar på delprojektledarna och det är därför svårt att direkt svara på 
frågan. Även om många av både cheferna och delprojektledarna anser att 
delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar som ställs på dem är 
det ett problem när ingen egentligen vet vilka krav och förväntningar som finns. 
Därav är feedback något som efterfrågas mycket av delprojektledarna.  
 
Så finns det då ett glapp mellan de krav och förväntningar som ställs på 
delprojektledarna och deras faktiska kompetens? Utifrån empirin kan vi inte se 
att det finns något sådant glapp eftersom de kompetenser som delprojektledarna 
nämnt stämmer överens med de kompetenser som cheferna efterfrågat. 
 
Vår femte och sista frågeställning gäller hur det eventuella glapp mellan de krav 
och förväntningar som ställs på delprojektledarna och deras faktiska kompetens 
kan överbryggas. Som vi berört tidigare gällande om det finns ett glapp mellan 



	   41	  

de krav och förväntningar som ställs på delprojektledarna så kan vi se att det 
inte finns något glapp mellan delprojektledarna och chefernas krav och 
förväntningar. I empirin framkommer dock att många av delprojektledarna 
upplever att de själva har högre krav på sig själva än de krav och förväntningar 
som företaget har på dem.  För att delprojektledarna ska få reda på vilka krav 
och förväntningar som ställs på dem och för att kunna jämföra dessa med sina 
egna krav krävs en tydlighet kring rollen.  

6.1 Praktiska implikationer 
Denna studie har påvisat att det är relevant för företag att ha en samsyn kring 
arbetets innebörd och de roller som finns i organisationen. Detta skulle enkelt 
kunna förmedlas genom att göra en befattningsbeskrivning innehållande de 
arbetsuppgifter som ingår i tjänsten samt vilka krav som ställs på rollen. En 
gemensam befattningsbeskrivning skulle, förutom att underlätta 
delprojektledares arbete, också kunna vara ett hjälpmedel för HR-praktiker vid 
rekryteringsprocessen. På lång sikt skulle en befattningsbeskrivning kunna leda 
till att alla i samma befattning har samma kompetensnivå då företaget vet vad de 
letar efter vid nyrekryteringar. För att se vilka kompetenser som saknas eller 
behöver utvecklas bör organisationer genomföra en behovsanalys (se vidare 
Lindelöw, 2008). 

Inför en kompetensutveckling är det lämpligt att organisationer gör upp en 
strategi för hur det långsiktiga arbetet ska gå till. Det långsiktiga planerandet kan 
ge företaget bättre möjlighet att avsätta tid för utbildning så att de som utbildas, 
exempelvis delprojektledarna, inte känner sig stressade och måste prioritera bort 
andra saker för att delta. Långsiktigheten kan därför bidra till ökad motivation 
och en vilja att lära och utbilda sig. Något som efterfrågats i denna studie och 
som skulle kunna underlätta möjligheterna för utbildning är om företaget tar 
fram ett utbildningsprogram eller kurskatalog. Detta är något som också kan 
bidra till utvecklingen av en karriärväg för olika befattningar vilket också 
efterfrågats i studien. 

För HR-praktiker ser vi en utmaning i att ta fram ett introduktionsprogram för 
rollen. I programmet bör det ingå allmän information om alla avdelningar på 
företaget och vad de gör för att få en helhetsbild och lättare förstå andra 
avdelningars arbete. Ytterligare saker som borde ingå i ett 
introduktionsprogram, specifikt för delprojektledare, är allmän projektutbildning 
och information om hur företaget arbetar med projekt. Som en fortsättning på ett 
introduktionsprogram skulle företag också kunna ta fram ett mentorsprogram 
där nya i rollen får en mentor att vända sig till vid frågor och funderingar. 

I den studerade verksamheten ser vi ett behov av gemensamma arbetssätt och 
verktyg. De olika avdelningarna arbetar idag med olika verktyg, till exempel 
olika datorprogram för tidsplanering. Genom att standardisera verktygen så att 
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alla avdelningar använder sig av, exempelvis samma datorprogram, så skulle 
kommunikationen mellan avdelningarna bli mycket lättare och spara tid. 
Detsamma gäller även gemensamma arbetssätt, om alla delprojektledare arbetar 
likadant gällande exempelvis att utveckla en projektplan, så skulle också detta 
underlättas. Standardiserade verktyg och arbetssätt underlättar även då nya 
delprojektledare tillsätts under projektets gång. På lång sikt skulle gemensamma 
arbetssätt och verktyg effektivisera processen och produktionen genom att spara 
tid. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån denna studie vore det intressant att undersöka hur organisationer bäst 
struktureras för att arbeta projektbaserat. Tidigare forskning, exempelvis 
Jacobsen och Thorsvik (2008), redogör för olika typer av organisationsstrukturer 
och hur dessa ser ut. Hur påverkar egentligen olika strukturer och arbetssätt 
varandra? Ett exempel är att studera hur en matrisstruktur bäst arbetar med 
projekt? Detta kan lämpligast utföras genom en studie där ett flertal 
organisationer som arbetar med en viss struktur undersöks. Vidare är 
delprojektledarnas roll väldigt intressant då de arbetar som ledare utan att vara 
chef eftersom de saknar vissa befogenheter. Detta är det studerade företaget inte 
ensamma om att använda sig av och det skulle därför vara intressant att se vad 
en sådan roll kan ha för påverkan på individen samt organisationen. Lämpligast 
vore att utföra en omfattande intervjustudie av individer i denna position samt 
deras chefer. Ytterligare en aspekt vore att undersöka hur medarbetarna 
påverkas av denna roll, rimligtvis genom en enkätstudie. 

Ur ett HR-perspektiv skulle det vara intressant att göra en studie efter en 
kompetensutvecklingsinsats. Bland annat på grund av att delprojektledarnas 
upplevelse gällande att de har högre krav och förväntningar på sig själv än vad 
som ställs kan ha förändrats. För att undersöka detta mer generellt kan en 
omfattande studie genomföras där individer, som saknar en 
befattningsbeskrivning, studeras efter en kompetensutvecklingsinsats för att se 
vilken påverkan insatsen haft. 
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BILAGOR 
	  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Kan du beskriva vilka kompetenser ni söker hos en delprojektledare? 
-Vilka kompetenser har ni som minimikrav?  
-Vilka är önskvärda kompetenser?  
-Varför just dessa kompetenser (avgörande & önskvärda)? 
- Använder ni någon mall? 
- Om IP svarar nej: - skulle det underlätta för dig om det fanns en sådan mall? 
 
2. Hur förväntas delprojektledarna både nya som mer erfarna växa i sin roll? Med det 
menar vi utveckla de kunskaper som inte är ett minimum för tjänsten men som man räknar 
med att personen kommer att lära sig genom learning-by-doing? 
- Är detta något som planeras in i förväg? (planerat eller blir det en “bieffekt” 
(metalärande))? 
- Kan du beskriva vad du gör för att hjälpa till med det? (stöd, möjligheter) 
- Vad gör organisationen för att hjälpa till med det?  
- Vilka möjligheter ges individen till detta? (tid, handlingsutrymme, reflektion mm.) 
- Ser du några hinder för ett learning-by-doing lärande i er organisation? 
 
3. Hur följer ni upp att nya delprojektledare kommer in i sin roll? 
Om IP svarar nej: Har ni något introduktionsprogram eller liknande för nya delprojektledare? 
 
4. Hur ser möjligheterna ut för delprojektledarna att kompetensutvecklas? 
(vidareutbildas, arbetstid, deltagande, kostnad, tillgång)? 
- Finns det någon planering kring delprojektledarnas kompetensutveckling (vem, nuläges- 
eller framtidsperspektiv, policys)? 
- Vem beslutar om vilka utbildningar/kurser som delprojektledarna får delta i? 
- Upplever du att delprojektledarna själva frågar efter utbildning eller utvecklingsmöjligheter? 
- Är det någon/några specifika kompetenser som du anser att alla delprojektledare borde 
förvärva genom utbildning?  
- Varför? 
 
5. Upplever du att delprojektledarna lever upp till de krav och förväntningar som ställs 
på dem? På vilket sätt? 
- Upplever du att det finns ett glapp mellan delprojektledarnas kompetens idag i jämförelse 
med framtida behov? 
- Om IP svarar ja: Vad kan organisationen göra för att delprojektledarna ska nå upp till de 
framtida målen? (forum, utbildning, utvecklad kommunikation) 
- Om IP svarar nej: Ser du att rollen som delprojektledare behöver utvecklas i framtiden?  
- I så fall hur?  
- Varför? 
 
  



	   47	  

Bilaga 2 - Missiv  
	  
Hej, 
vi heter Emma och Erika och läser sista terminen på personal- och 
arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Vi är just nu i färd 
med att skriva vårt examensarbete och genomför vår studie på ert företag*. 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vilken kompetens som krävs i 
rollen som delprojektledare inom ett stort internationellt industriföretag. Du som 
deltar i studien kommer att vara anonym vilket betyder att dina svar inte 
kommer att kunna spåras i vår rapport. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt och deltagandet är frivilligt.   
 
 
 
Vi kommer att befinna oss på företaget under hela vecka 15. Du är välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor angående enkäten på 
emmlu313@student.liu.se eller eriol433@student.liu.se.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma och Erika 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I original missivet stod företagets namn utskrivet här men har med hänsyn till 
konfidentialiteskravet tagits bort vid trycket av rapporten.  
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Bilaga 3 - Enkät  
Den första delen av enkäten är utformad för att få en kortare 
bakgrundsinformation om dig för att kunna se om det finns några likheter eller 
skillnader beroende på exempelvis anställningstid. I de två första frågorna ska 
du ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst överens med dig och i de två 
nästkommande frågorna ska du fylla i antal år för respektive fråga. Den andra 
delen av enkäten (fråga 1-9) är öppna frågor för att du ska kunna besvara 
frågorna på det sätt du finner lämpligast.  
 
Ta gärna lite extra tid på dig för att ge så utförliga svar som möjligt. Tack för 
ditt deltagande! 
  
Del 1 
 
Kön:   Kvinna                             Man 
   
Utbildningsnivå: Gymnasial           Högskola/universitet               Annat 
 
Ålder: ______ 
  
Anställningstid: Inom Företaget:_____  Som delprojektledare:_____      
 
 
 Del 2 
  

1 A) Vilken/vilka av dina kompetenser anser du är viktigast i rollen som 
delprojektledare? 
 
B) Varför just den/dessa kompetenser? 
 

2 Hur har du utvecklats i din roll som delprojektledare? 
 

3 Vilka möjligheter ges du till kurser/utbildningar idag?  
 

4 Vilka möjligheter ges du till lärande i det dagliga arbetet? 
 

5 Vilka eventuella möjligheter upplever du för att växa i din roll som 
delprojektledare?  
 

6 Vilka eventuella hinder upplever du för att växa i din roll som  
delprojektledare? 
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7 Anser du att du behöver utvecklas inom något område för att underlätta dina 
arbetsuppgifter idag? Om ja, hur? 
 

8 Hur anser du att du lever upp till de krav och förväntningar som ställs på dig i 
rollen som delprojektledare? 
 

9 Upplever du att det existerar ett glapp mellan de krav och förväntningar som 
ställs på dig i jämförelse med dina egna? Om ja, hur? 
 

10 Vad ser du för framtida utvecklingsbehov i rollen som delprojektledare?  
 

11 Har du något/några förslag på hur rollen som delprojektledare skulle kunna 
utvecklas? 
 

12 Har du något annat att tillägga?  
 
	  


