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SAMMANFATTNING 

 

Projektarbete har blivit en alltmer vanlig företeelse inom moderna organisationer. Nästintill 

alla organisationer arbetar idag med projekt som ett komplement till den dagliga 

linjeverksamheten. I dagens samhälle sker förändringar allt snabbare och traditionella 

riktlinjer inom projektledning visar på brister i hanteringen av denna föränderliga omvärld 

och den osäkerhet som uppstår på grund av förändringarna.  

 

I denna uppsats har vi valt att intervjua ett urval erfarna projektledare inom 

IT/Telecombranschen. Detta för att utreda hur en föränderlig omvärld och osäkerhet påverkar 

planering, som traditionellt sker genom att bryta ner projektet i olika faser.  Med 

projektmodeller syftar vi på just denna specifika planering, som utförs kring dessa faser och 

kan innefatta tidsplaner, konkreta handlingsplaner och så vidare. Det som undersöks är om 

projektmodellen har spelat ut sin roll i dessa post-byråkratiska sammanhang. 

 

Vårt resultat visar att projektmodellen inte har spelat ut sin roll, men därmed har dess funktion 

förskjutits. Från att traditionellt varit det rätta sättet att leda, till att i post-byråkratiskt 

sammanhang, övergå till att fungera som ett vägledande verktyg för projektledaren för att 

tidsordna aktiviteter och kunna förklara projektets progress för styrgrupp, beställare, 

projektmedlemmar och andra intressenter. Vi inser betydelsen av erfarenhet för att effektivt 

kunna leda improviserat i de lägen där beredskap inte finns. I detta avseende är 

projektmodeller mer betydelsefulla för projektledare som just påbörjat sin karriär, för att de 

ska kunna ta sina första stapplande steg på vägen mot att bli erfarna projektledare. Ty, det är 

endast erfarenhet som kan ge kunskap i improviserat ledarskap.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Vid en sökning på Internet får man 161 miljoner träffar på sökordet ”projekt” och 2,7 

miljoner träffar på ”projektledare”. Projekt är idag en vanligt förekommande arbetsform som 

används i nästan varje företag. Men trots detta är projektledarutbildningarna ofta korta. Man 

talar om någon eller några veckors utbildning, där istället yrkeserfarenhet verkar spela en 

avgörande roll. Projektledare kan ställas inför stora krav eftersom det finns projekt som 

omsätter miljontals kronor. Vilka är då framgångsfaktorerna för en projektledare? Hur 

hanterar projektledare dagens informationssamhälle där förändringar sker snabbare än 

någonsin? 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle är det allt vanligare med post-byråkratiska organisationer, eller 

organisationer med post-byråkratiska inslag. Det talas mycket om platta organisationer, 

självstyrande enheter, korta beslutsvägar och så vidare. Dessa egenskaper står särskilt ofta att 

finna i IT-branschen, där man ogärna talar om byråkrati. 

 

Men hur är det då möjligt att i denna kontext driva projekt? Projekt som arbetsform har sitt 

ursprung i byråkratiska organisationer. Där är det huvudsakliga syftet att skapa en egen 

självstyrande enhet, för att på ett effektivt sätt kunna hantera sådana uppgifter som skiljer sig 

från uppgifter som organisationen normalt hanterar. I detta avseende skapas projektmodeller 

för att vägleda hur den operativa verksamheten skall fortlöpa. Projektlitteratur fokuserar ofta 

på det specifika projektarbetet och dess progress mot ett utsatt mål. Ofta diskuteras hur 

förloppet skall struktureras och indelas, man talar ofta om vikten av tydliga mål och en tydlig 

indelning i faser. Men projektmodeller syftar vi i denna studie på just den specifika planering 

som varje projektledare utför kring fasindelningen, vilket kan innefatta tidsplaner, konkreta 

handlingsplaner och så vidare. Enligt huvudteorin Christensen & Kreiner (1997, s 13) 

kännetecknas omvärlden kring post-byråkratiska organisationer av snabbare förändringar och 

större osäkerhet. Hur påverkar denna turbulens rollen av projektmodeller och dess betydelse 

för en projektledares framgång?  
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1.3 Problemformulering 

Hur hanterar en erfaren projektledare krav och osäkerhet för att på bästa sätt leda projektet i 

mål och vilken funktion fyller en traditionell projektmodell i dennes ledarskap? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att studera hur erfarna projektledare hanterar en omgivning som är allt mer 

föränderlig, med fokus på ledarskapet, för att bedöma vilken roll projektmodellen har i dagens 

post-byråkratiska organisationer.  

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen har utförts till att innefatta ett fåtal projektledare. Studien strävar inte efter en 

generalisering av resultaten för alla projektledare, utan istället bilda förståelse för problemet. 

För att fokusera på post-byråkratiska organisationer med en föränderlig omgivning har studien 

valts att inrikta sig på företag som agerar inom IT/Telecom. 

 

Dessutom har endast erfarna projektledare valts att intervjuas, då detta bättre illustrerar hur 

projektarbetet har förändrats över tiden. I denna studie ligger fokus kring hur projektledarna 

hanterar osäkerheten i projekt och i vilken mån osäkerhet leder dem till olika avsteg från den 

ursprungliga projektplanen. Andra faktorer som eventuellt leder till utmaningar inom 

projektledning, kommer ej att studeras närmare. En geografisk avgränsning har utförts i och 

med att enbart aktiva projektledare i svenska företag har intervjuats. 

 

1.6 Disposition 

För att läsaren enkelt skall kunna orientera sig i uppsatsen ges nedan en kort beskrivning 

kring varje kapitel och om dess innehåll: 

 

Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs den forskningsmetodik som har använts för att producera 

denna uppsats. 
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Kapitel 3: Den teoretiska referensramen anges i detta kapitel. Modeller ur huvudteorin av 

Christensen och Kreiner redogörs. Därefter presenteras en infallsvinkel med hjälp av vilken 

huvudteorin skall problematiseras och kompletteras.  

 

Kapitel 4: I detta kapitel redovisas det empiriska material som har samlats in via intervjuer 

med projektledare. En inledande analys av utvalda teman presenteras därefter. 

 

Kapitel 5: En slutlig diskussion för att sammankoppla vårt empiriska material till teoretiska 

modeller presenteras. Sammanfattningsvis redogörs de slutsatser och lärdomar som har 

utvunnits genom denna studie. 
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2. METOD 

2.1 Litteraturstudie 

I det initiala skedet utfördes en litteraturstudie av ämnet projektledning för att undersöka 

befintlig teori. Litteraturstudien ämnar utpeka den teori som skall agera som utgångspunkt för 

vår fortsatta studie, genom att ur huvudteorin av Christensen och Kreiner (1997) 

”Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld”, sålla ut modeller och begrepp 

som i denna uppsats skall utvecklas. 

 

2.2 Vetenskapsteoriskt förhållningssätt 

I studien antas ett kvalitativt forskningsupplägg. Motiveringen till detta är att studien strävar 

efter att bilda förståelse för vad en projektledare tolkar är viktiga inre och yttre krav. Denna 

subjektiva bedömning påverkar i allra högsta grad de kompromisser som görs, inför 

intressenterna som ställer kraven. Som en följd av tolkningselementet, har av de 

vetenskapsteoretiska förhållningssätten, det hermeneutiska förhållningssättet valts. Inom 

detta förståelseinriktade synsätt är tolkningen central för att förklara eller bilda empatisk 

förståelse av människors beteende (Bryman 2002, s 26). Eftersom den enskilde 

projektledarens värderingar påverkar prioriteringen av vilka krav och påtryckningar som 

denne uppfattar har störst påverkan, är det tolkande synsättet lämpligt. En annan viktig aspekt 

är att placera den subjektiva responsen i rätt organisatorisk sammanhang så att dessa får 

rättvis betydelse. 

 

En ytterligare motivering till val av ett hermeneutiskt förhållningssätt är att området som 

studeras är enligt huvudteorin ofullkomlig. Christensen & Kreiner (1997, s 13) ser på 

projektarbetsformen som ett symptom framkallat av osäkerhet som tvingar företag att anta 

organisatoriska experiment. Osäkerhet är således ett koncept för komplicerad att kvantifiera 

via ett positivistiskt förhållningssätt. Studien söker därför ej att kartlägga kausala samband 

utan istället råder en dubbel tolkningsprocess, där studien strävar efter att tolka hur 

projektledaren tolkar krav från olika intressenter, samt motivera för hur denne prioriterar 

mellan dessa genom sina handlingar. 
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2.3 Urval 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002, s 114), där personerna har valts för att de 

är tillgängliga för oss. Detta anses vara motiverat eftersom endast intressanta idéer och 

infallssvinklar av respektive projektledare söks efter och en generalisering av resultaten för 

alla projektledare med liknande positioner i IT-företag inte är aktuellt. Den viktigaste 

aspekten vid urvalet är erfarenhet i yrkesrollen. Därför har valts att intervjua erfarna 

projektledare med minst fem års erfarenhet. Urvalet har gjorts enbart via författarnas egna 

kontaktnät. Som ett resultat av detta har fyra projektledare valts ut. Den kompletta listan över 

urvalskriterier presenteras nedan. 

 

Urvalskriterier 

 

Yrkeserfarenhet Minst fem års erfarenhet i yrket. Detta urvalskriterium har valts för 

att innefatta en reflektion över hur yrkesrollen förändras över tiden 

samtidigt som en erfaren projektledare troligtvis har ett mer 

givande perspektiv att bidra med för studien. 

 

Kön Båda könen skall vara representerade då de eventuellt skulle kunna 

bidra med olika syn på projektledarrollen. 

 

Bransch IT/Telecom. En avgränsning för att hålla studien av rimlig storlek. 

 

Företag Studie med spridning över flera företag. Vill i första hand inte 

studera projektklimatet på ett enskilt företag. Eftersom erfarna 

projektledare har valts ut är det även troligt att personerna i fråga 

har erfarenhet från flera företag. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamlingen har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats, där fyra stycken 

individuella ostrukturerade intervjuer med projektledare har genomförts. Denna 

intervjuform nyttjades eftersom flexibilitet i svaren var ett viktigt kriterium, där 

projektledaren uppmuntrades att fritt behandla aspekter denne ansåg vara viktig. Dessutom 
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åsyftar den ostrukturerade intervjuformen att finna fylliga svar med projektledarens egna 

ståndpunkter. I praktiken övergick intervjuerna mer eller mindre till en form av diskussion, 

där den intervjuade fick svara på uppföljningsfrågor. Varje projektledare som intervjuades 

angav bakgrundsfakta såsom ålder, kön, antal år i yrket och annan specifik information så att 

svaren skall kunna placeras i rätt sammanhang (Bryman 2002, s 305). Insamlingen av 

bakgrundsinformationen har skett med ett frågeformulär som finns bifogat som bilaga 1. 

 

Under intervjuprocessen gjordes ansträngningar för att få projektledaren att reflektera kring 

sina svar för att vi skall få en betydelsefull grund för att tolka dennes känslor, relationer och 

värderingar kring omvärldsfaktorer. Samtliga intervjuer har spelats in via bandspelare. Detta 

för att en tolkning av materialet säkerligen kräver en grundlig genomgång av responsen, där 

tonläget, formuleringar och ordval måste beaktas för att fastställa vad respondenten verkligen 

menar.  

 

2.4.1 Intervjustruktur 

För att få intervjuerna att likna varandra så mycket som möjligt utan att för den delen styra 

intervjuobjekten för mycket har vi valt att dela upp intervjuerna i fyra teman. Varje tema har 

inletts med öppna frågor där vi har presenterat ett ämne för att starta diskussionen. Mot slutet 

av blocken har frågorna konkretiserats för att få tydliga svar. På så sätt strävas efter att erhålla 

tillräckligt med information inom de olika blocken för att det ska vara möjligt att 

sammanställa svaren och utföra en analys utifrån teorierna. 

 

Intervjuerna har varit uppdelade i följande teman (presenterade med diskussionsuppslag): 

1. Projektuppstart 

Hur hanteras balansgången mellan de yttre och inre kraven? Hur definierar 

projektledaren projektets mål? Kan projektledaren påverka projektets prestationsnivå 

genom att sätta konkreta respektive visionära mål? Vilka fakta har man vid 

målsättningsfasen? Har man beredskap för att hantera nya fakta genom att utföra en 

riskanalys? 

 

2. Projektets genomförandefas 

Hur hanteras upptäckter som riskerar hela projektet? Hur kan man hantera 
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kontextuella förändringar samtidigt som man ska motivera projektets deltagare att 

följa tidplanen? 

 

3. Förändringar 

Hur hanteras större förändringar i projektet? Exempelvis att antal resurser minskar 

men målet består eller att tidsplanen förändras. I vilket skede låter man förändringarna 

påverka tidsplanen och hur kommuniceras förändringar? Hur upprätthåller man en hög 

ambitionsnivå om förändringen innebär ett kraftigt reducerat projekt? 

 

4. Projektavslutning och utvärdering 

När är man i mål egentligen? Vad händer i projektgruppen då sista dagen närmar sig? 

Hur lämnar man över sin "baby" till linjeorganisationen? Hur och vem utvärderar 

projektet? Funderar man någonsin i tankar om vad man faktiskt hade kunnat uppnå 

ifall man gjort på ett annat sätt?  

 

2.4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna har genomförts under förutsättningar som respondenterna valt och de har tagit 

ungefär 1 – 1,5 timmar. Innan intervjutillfället har de inte vetat något om vår uppsats annat än 

att den skrivs om projektledning och inom ämnet organisation/management. På så sätt har vi 

avsiktligen undvikit att respondenterna har ”läst på” eller förberett sig. Vid intervjutillfällena 

har presenterats en introduktion av vår problemformulering och syftet, sedan har diskussionen 

kretsat kring de fyra teman som presenterats ovan.
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3. TEORI 

”Om hysterin är 'systemisk' och turbulensen permanent, är det uppenbart kortsiktligt att möta 

dessa utmaningar med traditionella redskap: ökad planering, styrning och kontroll. Det 

skulle bildligt talat vara som att gripa extra hårt i relingen på ett skepp i sjönöd – vilket 

möjligen ger en psykisk tillfredställande upplevelse av stabilitet, men som i längden inte kan 

dölja det faktum att man befinner sig i elementets våld”  

(Christensen & Kreiner 1997, s 20) 

 

Detta citat sammanfattar på sätt och vis den problematik som projektledare i en dynamisk 

miljö möter till vardags, enligt Christensen och Kreiner. Vi har valt Christensen och Kreiner 

som huvudteori, eftersom de behandlar modeller för osäkerhet och dess effekter, vilket är 

ännu mer relevant eftersom vi utgår från att studera ett utvecklingsprojekt. Christensen och 

Kreiner (1997, s 116) själva vill betrakta deras teorier som en input till praxis inom 

projektledning, alltså en motvikt till de gängse teorierna om projektledning. Genom att 

analysera projektledning ur en annan infallsvinkel strävas efter att komplettera Christensens 

teorier, genom att bland annat lyfta fram aspekter som Tyrstrup (2005) tar upp: nämligen 

behov och effekter av så kallat improviserat ledarskap. 

 

Först presenteras vad som karaktäriserar den traditionella synen på projektledning. Därefter 

följer en redogörelse av post-byråkratiska organisationer, som Christensen och Kreiner 

(1997, s 20) även benämner som tredje vågens organisationer. Med utgångspunkt från luckor i 

författarnas teorier, strävas efter att komma fram med nytt teoretiskt bidrag till 

projektledningsteorin. 

 

Motiveringen till val av huvudteori är starkt kopplat till den empiriska natur som har 

studerats. Projektledarna som intervjuades arbetar inom IT branschen och bedriver 

”utvecklingsprojekt” (som forsknings- och utvecklingsuppgifter), vilka enligt Christensen och 

Kreiner (1997, s 40) ”innehåller större osäkerhetselement eftersom centrala aspekter av 

själva uppgiften är okända”. En konsekvens av detta är att hantering av osäkerhet är en 

central aspekt i projektledarnas vardag. Följaktligen är en definition av olika former av 

osäkerhet och relationen mellan dessa nödvändig.  
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3.1 Traditionella byråkratiska organisationer 

Engwall (1995, s 9) nämner att projektformen är en allt vanligare form att organisera arbete i. 

Syftet med projektorganisationen är främst att avsätta en avgränsad personalstyrka till att lösa 

en uppgift som inte är återkommande i moderorganisationen. Ursprunget står att finna i en 

byråkratisk kontext, där man strävar efter att effektivisera arbetet och då naturligtvis bäst kan 

hantera återkommande arbetsuppgifter. Inom den traditionella uppfattningen om 

projektledning, brukar man dela upp ett projekt i fyra faser: målsättningsfasen, 

planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen.  

 

3.2 Post-byråkratiska organisationer 

På senare tid sker en utveckling mot plattare och mindre hierarkiska organisationer. Denna 

utveckling sker ofta med syfte att förkorta beslutsvägar och för att organisationen ska bli mer 

flexibel. Dessa typer av organisationer brukar grupperas som post-byråkratier. Styhre (2002, s 

176) anser att dagens samhälle omvandlas till ett nätverks- och informationssamhälle och de 

organisationsformer som skapas i detta samhälle, har egenskaper i form av flexibilitet och 

rörlighet, som inte står att finna i traditionella byråkratiska organisationer. Dessa nya 

organisationsformer benämns olika av olika forskare, exempelvis som ”tredje-vågens 

organisationer”, ”virtuella organisationer” eller ”projekt-baserade organisationer”. Alla dessa 

post-byråkratiska organisationsformer har gemensamt att de är fokuserade på att hantera 

omgivningens krav och snabbare kan anpassa sig därefter.  

 

3.3 Olika former av osäkerhet 

Först och främst råder det enighet inom alla projektledningsstrategier om att osäkerhet utgör 

ofullkomliga villkor och måste reduceras. Det finns dock en tydlig åtskillnad på vilken sorts 

osäkerhet som menas. Inom traditionell projektledning strävas efter att minska endast den 

operationella osäkerheten. Huvudteorin av Christensen och Kreiner (1997, s 47) vill upplysa 

om faror med detta, eftersom det sker på bekostnad av den kontextuella osäkerheten. 

Författarna vill istället förespråka att man hittar en balans mellan dessa två, för att uppnå 

effektivitet under ofullkomliga villkor. Nedan följer en kort redogörelse av dessa begrepp: 
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3.3.1 Operationell osäkerhet 

 Galbraith (1979) citerad av Christensen och Kreiner (1997, s 40) menar att: 

 

Operationell osäkerhet = Informationsmängd nödvändig 
för att utföra uppgiften 

Information som vid given 
tidpunkt finns till hands 

_

Galbraith fortsätter att utpeka två strategier som har studerats i vår empiriska studie och dessa 

illustreras i figur 3.1 nedan. Den första strategin är att minska nödvändigheten av information 

(exempelvis via lager) varav den andra är att öka tillgång på information (exempelvis införa 

ny teknologi för att behandla information snabbare).   

 

 
Figur 3.1 Två strategier för att minimera operationell osäkerhet (källa: Christensen & Kreiner 1997, s  41) 

 

Om man minimerar den operationella osäkerheten, det vill säga med alla medel försöker driva 

igenom projektet enligt de tidigt uppställda planerna, riskerar man att projektet resulterar i 

något som inte är användbart, helt enkelt för att omgivningen har förändrats sedan projektet 

startades. Detta skulle resultera i att den totala osäkerhetskurvan ej nödvändigtvis följer en 

jämnt fallande kurva. 

 

3.3.2 Kontextuell osäkerhet 

Christensen och Kreiner (1997, s 46) definierar den kontextuella osäkerhet som: 

Kontextuell osäkerhet = 
Kunskapsunderlag och 
premisser vid planering 
av projekt 

Kunskapsunderlag och 
premisser vid utvärdering 
av projekt 

_

 
Denna osäkerhet ökar i proportion till mer turbulent omgivning i vilket projektet antas, vilket 

illustreras i figur 3.2 nedan. Den kontextuella osäkerheten går ej att eliminera eftersom den 
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kan endast fastställas efteråt och för att det som skapar osäkerheten ligger utan räckhåll. Om 

man å andra sidan endast beaktar den kontextuella osäkerheten riskerar man att aldrig komma 

i mål – man gör hela tiden justeringar och det blir till slut svårt att avgränsa projektet eller tom 

svårt att veta när det är klart. 

 

 

 
Figur 3.2 Den kontextuella osäkerheten ökar under projektförloppet – sedd från projektets början (källa: 

Christensen & Kreiner 1997, s 46) 

 

Sammanfattningsvis uppstår ett dilemma mellan operationell och kontextuell osäkerhet. Detta 

eftersom en projektledare måste säkra en färdkurs, utefter vilket de begränsade resurserna 

fördelas för att uppnå målet. Christensen och Kreiner (1997, s 47) menar att fastställning av 

en färdkurs istället har den motsatta effekten att öka den kontextuella osäkerheten: 

 

”Projekt uppnår ofta denna säkra färdkurs genom att isolera sig från 

omgivningen, det vill säga hålla kunder, företagsledning och andra intressenter 

på långt avstånd informationsmässigt.” 

 

När den operationella osäkerheten minskas, genom att begränsa informationsinput från 

intressenter, distanserar man sig inför omgivningen. Som ett resultat av detta kan man i 

efterhand inse att den kontextuella osäkerheten har ökat, eftersom omgivningens krav 

säkerligen har förändrats under projektets förlopp. Christensen och Kreiner anser att en bättre 

lösning är att öppna sig inför dessa förändringar för att lära sig hantera den ofullkomliga 

verkligheten, även om lösningen inte är lika ”elegant” som en traditionell.  
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3.3.3 Osäkerhet och ambitionsnivå 

Den osäkerhet kring ambitionsnivå som existerar i de flesta projektformer, är enligt 

Christensen och Kreiner ännu svårare att hantera än kontextuell osäkerhet. 

Osäkerhetselementet ligger kring bedömning av vad man faktiskt har uppnått, i relation till 

vad man kunde ha uppnått. Christensen och Kreiner (1997, s 50) ser risken i att osäkerhet kan 

leda till att projektledare sätter för realiserbara mål, det vill säga på förhand definierar en 

alldeles för låg ambitionsnivå som drar prestationsnivån neråt: 

 

”Men det ligger också en fara i att man som ambitionsnivå för projektet 

accepterar det som tidigare (under andra betingelser) har varit möjligt, och 

därmed på förhand avskärmar sig från möjligheten att göra det bättre.” 

 

Det är således viktigt att omforma de yttre kraven till mål för projektet på ett sätt att det leder 

till ökad motivation och engagemang. Det traditionella syftet med målsättningsarbete kan 

sammanfattas i två delar. Det ena är kravet på precisering av mål, eftersom det utgör 

utgångspunkten för kommande faser i projektet. Det andra kriteriet är tydlighet för ledningen 

och andra intressenter, där projektmålen måste tydligt fastställas för att utvärdering inte skall 

bli godtycklig. Christensen och Kreiner (1997, s 34) menar dock att öppenhet och tydligt 

operationaliserade mål inte utgör utgångspunkten för projektet. Han menar tvärtom att 

motivationen är huvudsyftet: 

 

”det kritiska momentet under målsättningsfasen är att skapa motivation. Men 

motivationen skapas inte nödvändigtvis av strängt operationaliserade 

resultatkrav; den skapas ofta bättre av vidlyftiga visioner” 

 

Engwall (1995, s 204) skiljer på projekt med interna respektive externa uppdragsgivare 

(beställare). Engwall menar att det i projekt med extern uppdragsgivare alltid är 

uppdragsgivaren som sätter mål och ambitionsnivå, medan i interna projekt är det långt ifrån 

självklart att det är så, utan detta kan delegeras till projektet. 
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3.4 Ledarskapets betydelse för projektet 

Projektledarutbildningar är i regel ganska korta, där längden mäts snarare i dagar och veckor 

än i månader. Engwall (1995, s 206) menar att förmågan att leda projekt effektivt är något 

man förvärvar genom erfarenhet och praktisk handling. Denna erfarenhet är av yttersta vikt 

när man ska hantera balansgången mellan yttre och inre krav och försöka minimera graden av 

osäkerhet i ett projekt. Ett sätt att minska osäkerheten är att se till att projektdeltagarna är 

motiverade och engagerade. En erfaren projektledare ser möjligheten att använda höga yttre 

krav för att öka motivationen och på så sätt minska osäkerheten. Enligt Engwall (1995, s 192) 

är ofta de yttre kraven höga för projekt som har högre status, men genom sin uppmärksamhet 

har ofta projektledaren större möjlighet att få de resurser och kompetenser han önskar och kan 

därigenom minska osäkerheten. 

 

3.5 Improviserat ledarskap 

I en traditionell syn på ledarskap har man bilden av att man ska planera först och sedan ska 

saker ske utefter planen. Om något oförutsett inträffar skylls det ofta på ”dåligt” ledarskap och 

man kallar problemen för ”akuta” och lösningarna för ”brandkårsutryckningar” (Tyrstryp 

2005, s 21). Tyrstrup menar att nyckelbegreppet i dagens samhälle är ”ständiga förändringar” 

och här har det även skett en förändring av ledarskapet på senare år. Den traditionella bilden 

av ledarskapet som beskrivs ovan stämmer illa med hur ledare faktiskt arbetar i denna nya 

kontext. 

 

Tyrstrup (2005, s 21) argumenterar att den viktigaste delen i ledarskapet är att reagera på 

något som håller på att hända eller som precis har hänt. Ledarens uppgift blir i första hand att 

tolka det inträffade och att välja vägen vidare. Detta innebär allt som oftast att beslut måste tas 

med kort varsel och med en begränsad mängd information. Tyrstrup (2005, s 22) skriver 

vidare: 

”Man kan säga att under stor osäkerhet och ständig förändring måste mycket av 

ledarskapet med nödvändighet utövas efter hand och i efterhand.”  

 

Tyrstrup (2005, s 119) introducerar en modell över fyra ledarskapsansatser (se figur 3.3), där 

han beskriver i vilken kontext de olika ledarskapsansatserna återfinns. Han menar vidare att 
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de två ansatserna improvisera och visualisera som präglas av hög osäkerhet kräver ett ”mer 

kvalificerat ledarskap”. 

 
Figur 3.3 Fyra ledarskapsansatser enligt Tyrstrup som skiljer på tillstånd längs de två dimensionerna osäkerhet 

och tidshorisont. (källa: Tyrstrup 2005, s 119, omredigerad) 

 

Tyrstrup (2005, s 124) menar att man ska se improviserat ledarskap som ett komplement till 

planering, mål- och visionsarbete där det handlar om att svara på frågan: ”Jaha, vad gör vi nu 

då?”. När en oförutsedd händelse inträffar, behövs det improviserade ledarskapet för att tolka 

problemet och finna en provisorisk lösning, men gärna en som gäller för ett tag framöver. 

Improviserat ledarskap kan kompensera i brister i mål och visioner och till och med bli ett 

substitut till andra sätt att leda om de oförutsedda händelserna avviker från det förväntade. 

Tyrstrup (2005, s 125) anser att en god ledare kräver erfarenhet, särskilt erfarenhet att intuitivt 

förstå vad som sker eller kan tänkas hända. Improviserat ledarskap är enligt Tyrstrup den 

delen av ledarskapet som är svårast att lära sig och kräver därmed yrkeserfarenhet.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att redovisas och analyseras. Resultatet 

presenteras utifrån de fyra teman som intervjuerna har kretsat kring. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Fyra projektledare har intervjuats. De har svarat utifrån sina erfarenheter som projektledare, 

erfarenheter som bygger på anställningar hos en eller flera arbetsgivare. Nedan följer en kort 

redogörelse av intervjuobjekten. 

 

Fredrik Olsson 

Projektledare Telenor AB, 6 års erfarenhet av projektledning inom Telenor, cirka 15 dagars 

specifik projektledarutbildning. 

 

Marika Jarding 

Projektledare Glocalnet AB, 12 års erfarenhet av projektledning i följande företag: Telia, 

Telia Telecom, Flextronics, SonyEricsson, Glocalnet samt som konsult. Har genomgått 16 

dagars specifik projektledarutbildning. 

 

Malin Wärnfeldt 

Projektledare Creuna AB, 6 års erfarenhet av projektledning i IT-branschen hos Creuna, 

Razorfish, Sexton87 Annonsbyrå samt som konsult. Innehar flera projektutbildningar. 

 

Anna-Lena Elf 

Projekt Executive IBM AB, 10 års erfarenhet av projektledning på IBM och Skandia. 

Certifierad och har totalt cirka 45 dagars projektledarutbildning. 

 

 

 

 15



4.2 TEMA 1: PROJEKTUPPSTART 

Det första temat behandlar projektuppstart. Detta tema innefattar även formulering av 

projektets mål. En aspekt som undersöktes är hur osäkerhet hanteras vid uppstartsfasen, 

exempelvis genom riskanalys. Vidare utforskades ifall man vid projektuppstart klart och 

tydligt sätter upp konkreta mål, eller om dessa formuleras mer i form av en vision. Hur 

påverkas projektmedlemmarnas ambitionsnivå av detta val?  

 

4.2.1 Empiriskt resultat för projektuppstart 

Målformulering 

Generellt kan man säga att projektuppstarten i realiteten har olika upplägg, beroende på inom 

vilka förhållanden projektledaren arbetar i. Även projektledarens roll däri skiljer sig. Den 

tydligaste skillnaden enligt intervjuerna kunde skiljas mellan Fredrik, som enbart arbetat i det 

förhållandevis större företaget Telenor och resterade tre projektledare. Fredrik arbetar mot 

interna projektbeställare och som ett resultat av detta är att det finns en projektägare inom 

Telenor som initierar en projektuppstart: 

 

”Formuleringen om projektet som ägaren gjort ter sig oftast oklar vad gäller 

syften, mål, konsekvenser med projektet. Många gånger vill projektägaren få ut 

vissa effekter. Då kommer jag in och undersöker för att förankra projektet 

ytterligare i verkligheten” 

 

I kontrast till detta arbetar de andra tre mer mot externa projektbeställare, där i samband med 

projektuppstart, sker ett uppstartsmöte tillsammans med kund, för att fastställa 

förväntningarna inför projektet. Anna-Lena beskriver att dessa möten sker:  

 

“Först internt, sedan tillsammans med kund, då man går igenom allt och 

definierar projektet”  

 

Även Marika belyser vikten av att bekräfta en handskakning mellan inre och yttre intressenter 

och menar att det är en värdefull input för att överhuvudtaget nå projektmålen: 
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”Det är viktigt att alla individer får kravställarnas input till vad det är för 

nyttoeffekter vi skall nå med det här projektet, inte bara dom som sitter först i 

projektets fas, men även dom som sitter sist i projektets fas” 

 

Konkretisering av mål 

Tidsaspekten är något som av samtliga projektledare anses vara en kritisk faktor vid 

projektarbete. En uppdelning av tidsförloppet bedöms vara en nödvändig åtgärd. Fredrik 

benämner referenspunkterna som ”beslutspunkter” medan Anna-Lena nämner en uppdelning 

i ”time-boxar”, men funktionen av dessa är densamma.  

 

Samtliga är överens om att denna tidsuppdelning är ett resultat av att man bryter ner det 

slutgiltiga målet i mindre hanterbara delar. Fredrik talar om en konkretisering av målen och 

dess positiva påverkan på ambitionsnivån hos projektmedlemmarna: 

 

”Resultatmålen är konkreta mål som projektet ska leverera vid varje 

beslutspunkt. Men responsen från medlemmarna är positiv av att de VET vad 

som skall göras. De konkreta målen ger mig en trygghet för att det får fart på 

medlemmarna” 

 

Marika för vidare detta resonemang: 

 

”Eftersom målen förändras på vägen så tror jag det bästa är att bryta ner det 

och så se till att vi vet vad målet är den kommande tidsperioden...och det 

tydliggörs inte som en vision utan som konkreta mål och aktiviteter, eller 

leverabler skulle jag vilja säga, att det här skall vi leverera till det här 

datumet.” 

 

Vision 

Men Marika tillägger även vikten av att förankra en vision i bakhuvudet hos 

projektmedlemmarna: 

 

”...men samtidigt skall hela projektgruppen vara medvetna om vad vår 

kravställares vision på ett halvår fram ser ut, så att man kan styra sin utveckling 

åt det hållet” 
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Anna-Lena behandlar vision ur en annan vinkel, nämligen vikten av att hon själv som 

projektledare skall ha en klar vision och förstå vad kunden vill få ut. Men hon skapar inga 

formella visioner. Däremot tolkar försöker hon vara tydlig i kommunikationen och skapa 

konkreta mål, vilket är desto viktigare för projektmedlemmar, exempelvis en grupp 

programmerare. 

 

Riskanalys 

Att projektet vid uppstart präglas av risk och osäkerhet är en aspekt som samtliga mer eller 

mindre håller med om. Marika uttrycker att speciellt i utvecklingsprojekt inom IT branschen 

är osäkerhet ett vanligt inslag: 

 

”inom telekom där det ändras så mycket, det som kravställaren skrev i 

uppdragspecen, det förändras i den personens huvud också, det måste vi ta till 

oss hela tiden” 

 

Samtliga håller med om att denna osäkerhet hanteras via diverse verktyg, som kan ta uttryck i 

olika former av riskanalys. De är alla eniga om att riskanalys är viktig och då särskilt vid 

initialfasen. Fredrik berättar att han utför riskanalys inför varje beslut, där man går igenom 

risker för att se hur dessa kan reduceras. Anna-Lena kretsar sin riskanalys kring 

nyckelpersoner som påverkar mest, där uppmärksamheten ligger kring varje milstolpe. Malin 

anger en intressant aspekt av riskanalys – vikten av att bygga förtroende gentemot kunden, där 

personkemin måste överensstämma: 

 

”Riskanalys sker mycket utifrån magkänsla, där öppenhet mot kunden är viktig”  

 

4.2.2 Analys: projektuppstart 

Det empiriska resultat som angetts av de projektledare som har intervjuats, visar på att 

målformuleringen nödvändigtvis inte är uttryckt explicit: Fredrik nämner om oklara syften, 

mål, konsekvenser med projektet och Marika talar om nyttoeffekter man önskar få ut, istället 

för konkreta mål. De tydliga mål som skall finnas enligt den traditionella 

projektledningsteorin, verkar således inte finnas. Målformuleringen enligt det empiriska 

resultatet blir istället såsom Wenell (2006) uttrycker det: ”en process under projektets gång 
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där man söker sig fram till ett önskat resultat”. Även Tyrstrup (2005, s.68) utvecklar detta 

resonemang genom en studie utförd hos Ericsson i Gävle och frågan som ställdes var: 

”kommer man dit man ska, eller ska man dit man kommer”. Det sistnämnda fallet visade sig 

stämma mer överens med hur projektledarna uppfattade att målformulering fastställs i 

praktikfallet. Vår empiriska studie visar liknande tendens, där justering av mål görs löpande. 

Två anledningar kan urskiljas. Det ena när oförutsedda problem uppkommer, såsom problem 

tekniska problem i projektgruppen. Det andra fallet är nya förutsättningar från yttre 

kravställare på grund av förändringar i omgivningen. Förändringar i projekt behandlas mer i 

detalj i kapitel 4.4 längre fram i uppsatsen. 

 

De intervjuade nämner vikten av att ha en övergripande vision, men vi tolkar dess syfte i 

första hand är för projektledaren att förstå vad kravställaren vill få ut och förmedla detta 

vidare till projektmedlemmarna. Men de antyder även att denna vision ofta i ett tidigt skede 

visar sig vara ouppnåbar. Vi tolkar att en ouppnåbar vision inte är optimalt ur 

motiveringssynpunkt och går således emot Christensen och Kreiners idé om att det är 

visionen som motiverar mest. Istället antyder projektledarna att en konkretisering av målen 

kan höja motivationen. Det som lyfts fram är att projektmedlemmarna sällan känner sig 

motiverade att arbeta gentemot något mål som de VET kommer att förskjutas nästa dag.  
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4.3 TEMA 2: PROJEKTETS GENOMFÖRANDEFAS 

Projektledarna beskriver genomförandefasen som den viktigaste fasen i projekten. Det är då 

man ska skapa ett resultat utifrån sitt projektmandat. Därför är det extra viktigt att undersöka 

hur man hanterar osäkerheten under denna fas. Vi kommer också att undersöka hur man gör 

för att upprätthålla en hög prestationsnivå i projektteamet under hela genomförandefasen. 

 

För att kunna hantera problem som uppkommer under genomförandefasen och som kräver 

beslut av något slag, är det viktigt med en aktiv styrgrupp eller beställare. Detta är också 

något vi undersöker inom detta tema. 

 

4.3.1 Empiriskt resultat för genomförandefasen 

Osäkerhet 

Hur kan projektledarna minimera osäkerheten under genomförandefasen? Flera av 

projektledarna anger att de gärna delar upp längre projekt i mindre delar för att kunna öka 

kontrollen och minska osäkerheten. Anna-Lena gör en detaljplanering inför varje del och hon 

arbetar även kontinuerligt med riskmanagement i sina projekt, för att på ett tidigt stadium 

kunna minimera osäkerheten.  

 

Ofta framkommer indikationer om problem som kan orsaka projektet förseningar eller extra 

kostnader, inifrån projektet från projektets deltagare. Vi frågar hur projektledarna hanterar 

sådan information. Fredrik säger så här: 

 

”Jag lägger inga värderingar i nå’t. Om medlemmarna säger att något kommer 

eller har gått snett så agerar jag bara som ett eko uppåt till styrgruppen. Men 

det blir allvarligt om tiden inte håller och man börjar buffra” 

 

Malin menar att interna problem först och främst ska hanteras internt och hon undviker att ta 

upp något i styrgruppen, förrän hon har en plan eller några alternativ för hur problemen ska 

lösas. 

 

Anna-Lena är inne på samma spår, hon lägger mycket tid på att själv förstå problemet så att 

hon själv kan föra diskussionen om eventuella alternativ i styrgruppen.  
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Vi fortsätter med att fråga om hur projektets status, det vill säga hur projektet 

uppmärksammas internt och externt, för att utreda dess påverkan på genomförandet och 

ambitionsnivån hos de inblandade. 

 

Status 

Alla projektledare är överens om att status höjer ambitionsnivån hos de inblandade och därför 

är övervägande positivt. Dock så har Fredrik en invändning: 

 

”De som har status är oftast hopplösa på grund av allt fokus på dem. De som 

inte har status sker oftast smidigast.” 

 

Trots detta är det endast Marika som själv aktivt försöker få upp statusen på ett projekt för att 

höja motivationen i projektgruppen. 

 

Engagemang i styrgruppen 

Att det finns ett engagemang hos projektets styrgrupp är en förutsättning för att projektledaren 

ska kunna göra ett bra jobb. Anna-Lena säger så här: 

 

”Det är avgörande för att projektet ska lyckas med en aktiv styrgrupp, att 

styrgruppen är beredd att ta beslut” 

 

När hon märker ett bristande engagemang och en ovilja att fatta beslut gör hon ”dramatik” av 

det och förklarar konsekvenserna av uteblivna beslut. 

 

Malin menar även hon att en aktiv styrgrupp är viktigt. Hon håller dem delaktiga genom att 

kräva feedback, synpunkter på prioriteringar och att fatta skriftliga beslut. Hon förklarar 

vikten av att vara aktiv som kund. Annars ökar risken i projektet.  

 

Fredrik gör en koppling till projektets status, han menar att ett projekt med låg status också 

riskerar ett bristande engagemang i styrgruppen vilket gör det extra svårt att driva ett sådant 

projekt framåt. 
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Relation till motparten 

När vi talar om projektledarens relation till styrgruppen kommer flera av projektledarna in på 

relationen till deras motpart hos kunden eller uppdragsgivaren. Både Marika, Malin och 

Anna-Lena arbetar med externa mottagare och hos dessa är det tydligt att relationen till deras 

motpart är mycket viktig. 

 

Relationen med kundens motpart, som kan vara en projektledare hos kunden, är en mycket 

viktig yttre faktor för projektledaren. Anna-Lena lägger mycket energi på denna relation, hon 

vill känna att man jobbar i ett team och har ett gemensamt engagemang och hon vill undvika 

att känna för mycket kund kontra leverantör förhållande. Hon säger vidare att det är viktigt att 

hon och kundens projektledare känner ömsesidig respekt för varandras roller.  

 

Även Malin har samma erfarenheter och anser att personkemin med kunden är viktig för 

projektet. Hon menar vidare att det är viktigt att det är viktigt att hennes motpart har rätt 

mandat att fatta de beslut som projektet behöver. 

 

4.3.2 Analys: genomförandefasen 

Gemensamt för samtliga projektledare är att de delar in projekt i delprojekt vad gäller 

hanteringen av osäkerhet. Flera av dem anger också att man arbetar fram detaljplaner inför 

varje fas av projektet. Som omnämnt i teorin ser Christensen och Kreiner ett dilemma i detta. 

De menar att en för hårt hållen planering på detaljnivå minskar den operationella osäkerheten, 

men å andra sidan ökar den kontextuella osäkerheten. Detta dilemma är något om inte visar 

sig tydligt i vår empiriska studie. Genom en konkretisering och uppdelning av målen minskar 

naturligtvis den operationella osäkerheten. Men i och med att projektledarna arbetar gentemot 

beslutspunkter som delar upp den totala projekttiden, finns möjlighet att kontinuerlig justera 

efter större förändringar och på så sätt uppnå mindre kontextuell osäkerhet vid projektavslut. 

Denna möjlighet till justering nämns av Engwall (1995, s.174), som menar att det är naturligt 

att uppdraget omtolkas och omformuleras under projektgenomförandet, allt eftersom 

kunskapen om projektet utvecklas. March (1971) citerad av Engwall framhåller samma 

argument: 

”It seems to me perfectly obvious that a description that assumes goals come 

first and action comes later is frequently and radically wrong. Human choice 
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behavior is at least as much a process for discovering goals as for acting on 

them.”(ibid.:256).  

 

En yttre faktor som påverkar motivationen i ett projekt är projektets status. Enligt Engwall 

(1995, s.192) kan också projektets status vara en viktig faktor då man tillsätter resurser, det 

vill säga ett projekt med hög status får företräde till den bästa kompetensen. Detta i sig kan 

vara en faktor som minskar osäkerheten. När vi frågar projektledarna om huruvida projektets 

status påverkar motivationen och engagemang, så är de överens om att det till allra största del 

är positivt. I detta sammanhang är det intressant att notera att endast en projektledare svarar 

att hon själv kan arbeta för att öka sitt projekts status. 

 

När det gäller motivation och engagemang talar projektledarna unisont om vikten med en 

engagerad styrgrupp respektive mottagare hos kunden. Styrgruppen är ju det beslutsorgan 

som projektledaren har till hands för att diskutera och fatta beslut i projektet. Om intresset 

saknas hos styrgruppen eller kunden då nya fakta har kommit fram och man behöver göra nya 

vägval i projektet, då är risken stor att projektet får lida för det. I våra intervjuer har vi funnit 

exempel på där projektledaren varit uppmärksam på förändringar men där styrgruppens 

passivitet fördröjt genomförandet av nödvändiga åtgärder och på så sätt har osäkerheten i 

projektet ökat. 
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4.4 TEMA 3: FÖRÄNDRINGAR  

Det är få projekt, om ens några, som genomförs utan några förändringar under projektets 

gång. Vi vill här undersöka hur man som projektledare hanterar förändring, dels hur man 

hanterar informationen i samband med en förändring men också hur man genomför 

förändringar och hur man bibehåller en hög prestationsnivå i projektet. 

 

4.4.1 Empiriskt resultat för förändringar 

Förändring och motivation 

En av de större utmaningar som en projektledare står inför är när man oförberedd får krav på 

sig att vara klar tidigare än den ursprungliga planen. Hur är det att stå inför ett sådant faktum? 

Fredrik förhåller sig negativt till förändringar: 

 

”Det händer ibland och det är det värsta som finns för ett projekt. En situation 

som behöver mer tid men styrgruppen säger att det ska vara klart och dessutom 

på kortare tid”  

 

Fredrik menar att det är en projektledares värsta mardröm. Vidare påstår han att detta har att 

göra med relationen mellan styrgrupp och projektledare vilket måste fungera och i annat fall 

så kommer man ingen vart med ett projekt.  

 

”Vid en sådan situation vill jag påstå att det bara är negativt och att det inte 

finns någon orakelmedicin för” 

 

Anna-Lena menar att borttagning av någon del av ett projekt som man jobbat hårt för kan vara 

väldigt ”demotiverande” och anser därför att det är viktigt att förklara bakgrunden och syftet 

med förändringen. Det är också viktigt att förklara att förändringen inte betyder att de som 

jobbat med den delen har gjort ett dåligt jobb. 

 

Malin hanterar förändringar genom att alltid ha ett 20 % påslag för oväntade händelser, ett 

påslag som alltid ”förbrukas”. 
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Marika menar att det trots allt är projektledarens främsta uppgift att hantera förändringar och 

säger: 

 

”Jag ser på förändringar mindre negativt än de som deltar i projektet, för det är 

ju lite av mitt jobb, att planera för förändring...medan de som faktiskt jobbar i 

projektet, jobbar ju där för att producera det som behöver produceras, så det är 

olika roller”. 

 

Information 

En projektledare kan ofta delta i diskussionen kring större förändringar i projekten. Vi har 

velat ta reda på hur man hanterar detta informationsövertag och i vilket läge man väljer att 

informera projektet. 

 

Marika säger så här: 

 

”Om jag ser att kravställarna vacklar lite, eller att de ändrar sig, då måste jag 

göra en värdering om har de verkligen ändrat sig eller kommer de ändra 

tillbaka imorgon...jag vill inte störa min projektgrupp i onödan” 

 

Anna-Lena försöker vara så öppen som möjligt och meddela projektet vad som diskuteras i 

styrgruppen: 

 

”Det kommer ändå fram ändå och det sämsta man kan göra som projektledare 

är att tappa förtroendet som man har i sitt team. Om dem märker att man 

mörkar saker… det är inte bra”.  

 

Dock kan det finnas information i vissa situationer som Anna-Lena behåller och väljer att 

kommunicera senare.  

 

Malin isolerar informationen till det som är nödvändigt. Hon anser att alla inte behöver vara 

fullt informerade hela tiden. Större saker kommuniceras däremot ut till alla. Flera av 

projektledarna är överens om att det är projektledarens ansvar att bedöma vad och när 

projektgruppen ska informeras. 
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4.4.2 Analys: förändringar 

Förändringar kan lämpligast anknytas till teorin om kontextuell osäkerhet. Christensen och 

Kreiner väljer att se på den kontextuella osäkerheten i ett enda långt tidsspann och beräknar 

osäkerheten som en summa av alla förändringar som skett.  

 

Men det empiriska resultat som presenterats ger en bild av att yttre förändringar anpassas 

genom att kontinuerligt utföra mindre justeringar inom projektgruppen. Analyserar vi istället 

med hjälp av modellen för improviserat ledarskap, finner vi en intressant tolkning. Som 

illustrerats i teoriavsnittet, ligger förändringar inom fältet visualisera. Förändringar är således 

en kombination av hög osäkerhet och längre tidsperspektiv, som enligt Tyrstrup (2005, s.114) 

ofta utgör större och komplexa framtidsfrågor. I vårt empiriska fall kan det handla om 

strukturomvandling, teknikfrågor eller kompetensförsörjning för att nämna ett par exempel. 

Genom en uppdelning tiden för projektförloppet i mindre delar efter olika beslutspunkter, 

följer man kurvan neråt och vänster för att komma till punkten upprepningar. Det 

kännetecknas av att aktiviteter och händelser som utförs av de intervjuade projektledarna 

struktureras så att de uppträder med en viss regelbundenhet. I korthet, genom att dela upp 

projektförloppet och justera löpande sänker man graden av osäkerhet enligt denna modell. 

Denna tolkning kan mer eller mindre tillämpas på vår empiriska studie, där projektledare 

arbetar på ett strukturerat vis för att hantera förändringar. Marika nämner att man ofta måste 

vara en frenetisk ”nej-sägare” gentemot projektbeställare för att strukturera upp sitt eget 

arbete, då kravställaren kontinuerligt önskar en förändring av projektmålen. 

 

De intervjuade verkar vara medvetna om att den kontextuella osäkerheten, precis som 

Christensen och Kreiner påstår, inte går att eliminera helt. De är även överens om att stora 

förändringar och då främst oförutsedda händelser, såsom nedskärningar eller kortade 

tidsramar, kan vara hämmande för prestationsnivån hos projektmedlemmarna. Där utgör 

korrekt hantering av information en viktig framgångsfaktor. Ofta vet man som projektledare 

vad som diskuteras i styrgruppen och man har mer information än sin projektgrupp. 

Projektledarna hanterar inte detta informationsövertag på samma sätt. Några av projektledarna 

informerar sparsamt, medan andra låter projektteamet få veta allt även innan formella beslut 

tagits. Vilket alternativ de än väljer verkar samtliga projektledare arbeta mot det gemensamma 

målet att minska de negativa effekter på motivation för projektmedlemmarna som uppkommer 

på grund av förändringar.  
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4.5 TEMA 4: PROJEKTAVSLUT OCH UTVÄRDERING  

Inom detta tema undersöks när ett projekt egentligen tar slut och hur detta markeras för inre 

och yttre intressenter. Går det att identifiera någon målförskjutning i jämförelse med 

uppstartsfasen? Vad händer om man behöver en månad till för att avsluta projektet? 

 

4.5.1 Empiriskt resultat för projektavslut och utvärdering 

Markering av projektavslut  

När det gäller markering av projektavslut är alla fyra intervjuade eniga om att det är ytterst 

viktigt. Det praktiska tillvägagångssättet kan skilja sig något. Fredrik nämner att han låter 

projektmedlemmarna skriva under efter avslutat projekt. Malin talar om att man kan sprida 

information om projektavslut till resten av organisationen. Anna-Lena och Marika nämner 

sociala evenemang utanför jobbet. Gemensamt för alla åtgärder är att de syftar till att tydligt 

markera ett projektavslut.  

 

Samtidigt nämner de att tiden för projektavslut inte alltid är enkelt att bestämma. Anna-Lena 

anser att ett projekt i princip aldrig kan bli klar till 100 procent, vilket innebär att det alltid 

kommer att finnas restpunkter. Även Marika belyser denna problematik, samtidigt som hon 

tycker att tydlighet, särskilt gentemot yttre kravställare är viktigt i detta avseende: 

 

”Allting kan aldrig bli klart, det får finnas restpunkter som projektet inte har 

hanterat. Man kan stänga ett projekt fastän allting 100% inte är klart. Men då 

får du peka på vad som är klart och sen så får en mottagare i linjeorganisation 

ansvara för att få föra de i mål” 

 

Utvärdering 

Vid projektavslut sker i samtliga fall någon form av genomgång för inre projektmedlemmar 

samt för yttre kravställare. Utvärdering mot yttre kravställare handlar om huruvida projektet 

stämmer överens med projektbeställarens förväntningar. Det råder dock skilda meningar om 

huruvida denna utvärdering leder till lärande inför framtiden. Anna-Lena tycker att 

utvärderingarna fungerar och är givande: ”man lär sig nåt för varje gång”.  Men Fredrik 

anser att utvärderingarna förlorar sitt syfte, eftersom de inte tas tillvara på ett givande sätt: 
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”Individuella utvärderingar, slutrapporter samt erfarenheter i huvudet på 

medlemmarna tas sällan till vara för framtida projekt...Det slutar med att 

projektägaren tar hand om den vilket gör att färdigheterna av hur projekt bör 

drivas inte gagnar varken projektledare eller gruppmedlemmar”   

 

Målförskjutning 

Vid utvärderingarna kan man i vissa fall identifiera en målförskjutning, det vill säga att målet 

i jämförelse med vad som var uppsatt vid initialfasen har förändrats. Malin föreslår en metod 

för hur man som projektledare kan förebygga detta, genom att arbeta efter 120-70-100 

principen: 

  

”Från början har de (projektbeställaren) en jättevision, kanske ouppnåeliga. 

Efter en tid är de kanske besvikna, känner att de inte får allt de vill.  Sedan när 

de närmar sig målet blir de nöjda…Deras vision från början kanske är 120% av 

vad som är möjligt, under projektets gång tycker kunden att han är nere i 70%, 

för att projektet sedan landar i 100%”. 

 

Marika berättar att denna målförskjutning endast kan minskas genom att man som 

projektledare sätter upp tydliga begränsningar gentemot projektbeställare: 

 

”Som projektledare sitter man mitt i, ska se till att projektmedlemmar är glada 

och projektbeställarna är glada. Verktygen man har däremellan är att tala om 

att det får dom här konsekvenserna, och samma sak inåt...Man måste ofta vara 

en frenetisk nej-sägare ibland mot kravställarna” 

 

Tidsförskjutning 

När det gäller tidsförskjutning, exempelvis om man behöver en månad till att avsluta 

projekten, är de intervjuade eniga om att det inte är ett bra alternativ att förskjuta tiden för 

leverans.  

 

Anna-Lena påpekar att det oftast tyder på brister hos projektledaren: att man som 

projektledare inte varit tillräckligt insatt eller haft tillräcklig kontroll. I detta fall gäller det att 

minimera skadan: 
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”Det är då det där lilla extra bara måste fram, kan vi jobba extra, kan vi jobba 

helger, kan vi prioritera om, alla dom här om och men, så att man åtminstone 

minimerar skadan.”  

 

Marika talar även hon om ett liknande tillvägagångssätt där man ej flyttar tidsplanen, utan 

försöker skala bort detaljer, för att försäkra sig om att det viktigaste hinns med. Malin antyder 

att det är en skillnad om förseningen är projektledarens fel eller beror på yttre faktorer, där det 

är viktig att plocka fram skälen till varför det har blivit så. Oförutsedda yttre faktorer kan man 

ta en diskussion med kunden om, medan inre problem är bara att lösa. I slutändan beskriver 

Malin en liknande metod för att lösa problemet – genom att skala bort allt utom 

nödvändigheter:  

 

”Ibland kan det ju vara så att man kan runda hörnen lite… …är man 

specialiserad på sitt vill man ju göra det perfekt, många är väldigt noggranna 

och duktiga och vill att det ska vara proffsigt gjort...ibland kanske man har satt 

en för hög ambitionsnivå för vad kunden är beredd att betala och uppskatta” 

 

Även Marika tar upp denna aspekt av motivation och ambitionsnivå: att man som 

projektmedlem ej nödvändigtvis förväntas att prestera maximalt: 

 

”Man ska ju göra det som folk är beredd att betala för, det är inte säkert att nån 

vill betala för att vi gör vårt yttersta i en viss sak” 

 

Erfarenhet kontra utbildning 

Enligt den bakgrundsinformation vi har erhållit, inses att de projektledare som intervjuats 

endast har några veckors praktisk projektledarutbildning. Av denna anledning utforskades 

vidare vikten av projektledarutbildning kontra erfarenhetens betydelse för arbetet som 

projektledare. 

 

Marika talar om utbildning om projektmodeller och dess underordnade betydelse i jämförelse 

med erfarenhet som projektledaren införskaffar sig löpande: 

 

”Projektledarutbildning där man pratar om projektmodeller, det bra om man 

har nånting sånt med sig, men det räcker att ha nån koll. Sen så finns det många 
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olika projektledarmodeller att driva projekt efter, så att genom tidigare 

erfarenhet kan man relatera till dessa för att komma långt och ta till sig nya 

modeller...allmän utbildning innefattar gruppdynamik eller ledarskap. Men just 

konkret projektledarutbildning handlar det mycket om erfarenhet” 

 

Fredrik nämner att utbildning inom ledarskap kan vara ännu mer nyttig än att lära sig 

projektmodeller: 

 

”Det är jättebra att på projektledarutbildningar får man lära sig att ha koll på 

sin process. Men annars finns det utbildningar i krishantering, förhandling och 

ledarskapsutbildningar är nog bättre. Jag tror inte man blir projektledare på de 

här kurserna, utan man övar, en modell kör vi efter, sen övar vi.” 

 

Fredrik nämner även vikten av det som vi i studien kallar för improviserat ledarskap: 

 

”men annars är det bara att prova, det har vi kört mycket här. Att man plockat 

in folk från olika avdelningar. Det finns flera exempel på folk som kör projekt 

som bara är med nån gång.”  

 

4.5.2 Analys: projektavslut och utvärdering  

Det råder en samstämmighet mellan projektledarna om att utvärdering av projekt är viktigt. 

Genomgång av projektet sker alltid på ett eller annat sätt för samtliga projektledare. Att lära 

sig av erfarenheterna av projekt tycks vara självklart för tre av projektledarna men inte för 

Fredrik som poängterar att erfarenheter från ett projekt inte tas till vara. Å andra sidan menar 

resterande projektledare att man utför utvärderingar och sammanställer slutrapporter i 

samband med projektavslut. Således medför projektutvärderingarna lärande inför framtida 

projekt.  

 

I de fall då ett projekt kännetecknas av tidspress, menar projektledarna att skulden ofta läggs 

över på brister i deras ledarskap. Men de lyfter även fram att tidspress är något som mer eller 

mindre alltid uppkommer just innan ett projekt överlämnas. Istället för brister i ledarskap, vill 

vi istället rikta fokus på hur man genom att tillämpa ett improviserat ledarskap, kan hitta 

smidiga sista-minuten lösningar och således undvika dessa fallgropar. 
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När det gäller projektutbildningar inser vi genom responsen från bakgrundsfrågorna att 

samtliga projektledare har förhållandevis korta projektutbildningar. Enligt vår tolkning anser 

de att projektmodeller är vikiga att ha i bakhuvudet. Men ännu viktigare för att hantera 

osäkerhet i den turbulenta vardagen, är att använda sig av den erfarenhet man har införskaffat 

sig. Det empiriska resultat som samlats genom intervjuerna belyser behovet av erfarenhet för 

att lära sig effektivt improviserat ledande, vilket inte framkommer i Christensen & Kreiner. 

Denna kritik kommer att vidareutvecklas i den slutgiltiga diskussionen längre fram.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Christensen och Kreiner kritiserar den ”traditionella” idén om att projektmodellen är det 

viktigaste verktyget för en projektledare. Enligt vår mening utelämnar dock Christensen en 

viktig aspekt: betydelsen av erfarenhet för att framgångsrikt ro ett projekt i hamn. Vi hävdar 

med stöd av vår empiriska studie, att en projektledare utvecklas hela tiden, såsom Tyrstrup 

(2005, s 48) menar att projektledare genom erfarenhet bygger upp ”tyst kunskap”, det vill 

säga använder ryggmärgen istället för huvudet när de arbetar. Även Engwall (1995, s 206) 

drar paralleller mellan projektledaryrket och läkaryrket, för att belysa vikten av kunskap 

förvärvad genom erfarenhet. Precis som en läkare diagnostiserar en patients sjukdom, genom 

en jämförelse över den repertoar av typfall som läkaren förvärvat genom praktiskt arbete, på 

samma sätt agerar en projektledaren enligt tidigare erfarenhet av projektarbete för att bygga 

upp sitt yrkeskunnande. Engwall väljer att benämna detta fenomen till att vara en 

projektledares ”praktiska intellekt”. 

 

För projektledaren som driver sitt första projekt kan säkert en traditionell projektmodell vara 

en viktig måttstock, men det kanske är endast då som projektmodellen har störst funktion. 

Funktionen är att vara ett stöd för och ge ”färska” projektledare en struktur utefter vilken ett 

projekt kan ledas. Enligt vår empiriska studie har de strategier och planer som rent konkret 

uttryckts i projektmodeller en begränsad funktion. Vi tolkar att de intervjuade menar att 

projektmodeller är något statiska och har brister när det gäller att stödja aktiviteter i vardagen. 

Eftersom intervjuobjekten arbetar inom utvecklingsprojekt, där intressenters krav är 

ostrukturerade, motsägelsefulla och konstant föränderliga, är improviserat ledarskap i många 

fall enda tillämpbara lösningen. Tyrstrup (2005, s 22) anser att brister med strategier och 

planer är att de ”bygger på att man visste eller kunde ta reda på innan arbetet med att 

genomföra dem påbörjades”.  

 

En intressant notering enlig oss är att de tio ”kätterska råd” som Christensen och Kreiner ger 

sina läsare, definitivt inte är några nybörjartips – att släppa på de formella kraven kräver en 

erfaren projektledare med fingertoppskänsla. Flera av de ”kätterska råden” och då särskilt råd 

nummer sju: ”Frukta inte kaos – det är först då det är någon mening med styrning och 

koordinering!” stämmer väl överens med Tyrstrups beskrivning över vad han definierar som 

improviserat ledarskap. Men Tyrstrup (2005, s 120) menar att en improviserad 

ledarskapsansats kräver ett mer kvalificerat ledarskap. Att lära sig improvisera i sitt ledarskap 
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är något man lär sig av erfarenhet. Även Engwall (1995, s 206) är inne på samma spår och 

menar att leda projekt effektivt är något man lär sig genom erfarenhet och praktisk handling.  

 

Erfarenhetsaspekten är något som har stöd i vår empiriska studie. Projektledarna har ej 

omfattande formell projektutbildning och nämner gång på gång erfarenhet som en av de 

viktigaste faktorerna för projektframgång. Vi tolkar det som att de inser att arbete som 

projektledare i praktiken innebär att man är tvungen att improvisera, huruvida de explicit 

uttrycker det eller ej. Vi tolkar att projektledaren är tydlig i kommunikationen gentemot yttre 

intressenter och även inom projektgruppen som ett verktyg för att undvika att ställas inför en 

situation då denna spontana improvisering är nödvändig. I detta avseende handlar det om att 

projektledaren tydligt rapporterar projektförloppet och informerar om risker och 

konsekvenser. Projektledarens uppgift är att befria sig från allt ansvar genom att kontinuerligt 

få handskakning på varje beslut och belyser om dess konsekvenser. Tyrstrup (2005, s 125) 

uttrycker klart att improvisation är något man inte ska börja göra, utan är istället en metod 

man nödgas tillgripa i den operationella verksamheten. Våra intervjuade projektledare betonar 

sällan explicit att man arbetar improviserat gentemot beställare, eftersom det ej ingjuter 

trygghet, även om det improviserande arbetssättet i realiteten tillämpas kontinuerligt. 

 

Flera av de intervjuade nämner att personkemin mellan projektledare är avgörande faktor både 

gentemot inre projektmedlemmar och yttre projektbeställare. Det som är viktigt i detta 

avseende är att genom en dialog bygga upp ett förtroende och en miljö där osäkerhetsaspekter 

och problem öppet kan diskuteras. Genom att kartlägga negativa effekter som kan tänkas 

uppkomma i framtiden kan bägge parter förebygga för att minska dess effekter, men detta 

kräver en öppen dialog. Den personliga relationen mellan projektledare och dess motpart hos 

beställaren och dess betydelse för framgång är något som inte vidareutvecklas av Christensen, 

men uppmärksammas i vår empiriska studie.  

 

Christensen resonerar kring många aspekter som kan härledas till det som Tyrstrup definierar 

som improviserat ledarskap, men Christensen saknar helt ett resonemang kring 

projektledarens erfarenhet. Tvärtom så ger han ett antal råd, som om de används av fel person 

(läs: oerfaren projektledare) troligen kommer att stjälpa mer än hjälpa. Christensen råd är 

endast användbara för erfarna projektledare, men risken är att dessa endast kommer att se 

Christensen råd som en beskrivning av det arbetssätt som de redan använder sig av. Engvall 

(1995, s. 176) förhåller sig kritisk till att lista upp råd för ”effektiv projektledning”, då 
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betydelsen av begreppet då kan tas för givet. Engwall menar att detta felaktigt bildar 

”uppfattningen om universellt giltiga effektivitetsfaktorer som är oberoende av situationen”. 

Han ser att utmaningen ligger i att identifiera dessa faktorer samt att finna operationella mått 

för att utföra effektivitetsmätningen.  

 

5.1 Slutsats 

När vi intervjuat erfarna projektledare har vi sett att de använder sig av improviserat 

ledarskap. Även många av Christensen idéer går också att finna i deras ledarskap. Men dessa 

kunskaper har de nått genom att leda projekt efter projekt och på så sätt fått en gedigen 

erfarenhet i yrket.  

 

Svaret på frågan vi ställer i titeln, ”Har projektmodellen spelat ut sin roll i dagens post-

byråkratiska organisationer?”, är kort och gott: Nej! 

 

Men funktionen för projektmodellen har förskjutits. Från början i byråkratiska organisationer, 

sågs den traditionella projektmodellen som det sätt som projekt skulle drivas på. Vi antar att 

projektmodellen var mer lyckosam förr, för att omvärlden var mindre förändringsbenägen. 

 

I dagens föränderliga, post-byråkratiska, organisationer sker förändringar fortare än någonsin 

och projektmodellens ”position” har förändrats. När det gäller rön om hur man ska bedriva 

projekt har den traditionella projektmodellen ersatts av improviserat ledarskap som den 

viktigaste kunskapen hos en projektledare.  

 

Men den traditionella projektmodellen är inte död för det. Den fyller flera viktiga funktioner: 

dels som ett verktyg för projektledaren för att tidsordna aktiviteter och kunna förklara 

projektets progress för styrgrupp, beställare, projektmedlemmar och andra som har intresse i 

projektet. Samtidigt som man ställer konkreta mål och planer, uppkommer förväntningar som 

verkligheten kan avvika från. Detta resulterar i att aktiviteter som projektledaren ej har 

beredskap att hantera uppstår och improviserat ledarskap blir nödvändigt. 

 

Vi ser en tendens till att projektmodeller är än mer betydelsefulla för projektledare i början av 

sin karriär, för att de ska förstå vad ett projekt är och för att de ska kunna ta sina första 
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stapplande steg på vägen mot att bli erfarna projektledare. Ty det är endast erfarenhet som kan 

ge kunskap i improviserat ledarskap. 

 

Som en slutsats av arbetet anser vi att projektmodeller är av underordnad betydelse för hur 

man som projektledare lyckas. Flera av projektledarna påstår att de snabbt anammar en ny 

metod om kunden kräver så. För att lyckas som projektledare är det således betydligt viktigare 

med goda ledaregenskaper och en förmåga att stimulera, motivera och engagera medarbetarna 

och i viss mån styrgrupp/beställare, än att vara expert på projektmetodik. Den osäkerhet som 

präglar arbetet som projektledare, kräver även att improviserat ledarskap utgör en viktig 

beståndsdel i ledarskapet. Vi inser även att färdigheter i att leda improviserat förbättras över 

tiden, när projektledaren skaffar sig erfarenhet genom praktisk träning. Slutligen känns det 

relevant att avsluta uppsatsen med ett citat av Wenell (2006), som ligger i linje med vår 

argumentation. Wenell markerar tydligt vikten av att lära sig att leda improvisera och komma 

bortom modeller och verktyg och utveckla projektledarens förmåga att hantera det oväntade 

och oförutsedda:  

 

”Det är inte genom att fortsätta att fila på modellerna som vi kan effektivisera 

projekthanteringen…Träna projektledarnas förmåga att arbeta improviserat 

och hantera avvikelser. Då kanske vi till och med kan få dem att älska det 

oförutsedda.” 
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5.2 Förslag till framtida forskning 

Ett intressant uppslag för framtida forskning kan vara hur man skall bedriva utbildning för att 

snabbt träna upp projektledare att bli bra på improviserat ledarskap. I detta avseende är ett 

förslag att studera improviserat ledarskap i samband med lärandeteorier. En annan 

infallsvinkel är hur olika ledarskapsstilar och personlighetstyper kan tänkas hänga samman 

med improviserat ledarskap. Slutligen kan man studera hur man skall kunna identifiera 

personer som är duktiga på att improvisera.  

 

5.3 Källkritik 

Den svaghet som vi kan identifiera är att huvudteorin Christensen och Kreiner är publicerad 

1997 och är därmed i nuläget cirka tio år gammal. Nya aspekter kring post-modernistisk 

projektledning som är mer relevanta kan ha introducerats. Samtidigt ser vi att litteraturen 

används som kurslitteratur än idag på kurser i Stockholms Universitet, vilket argumenterar för 

att teorin fortfarande är relevant. 
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Bilaga 1: Bakgrundsfrågor 

 

 

Vänligen fyll i följande frågor och återsänd till avsändaren inom 1 vecka. 

 

Namn: 

 

1. Antal yrkesverksamma år som projektledare: 

 

2. Hur stora har projekten varit som du ansvarat för? (t.ex. antal projekt medlemmar eller 

budgetmedel) 

 

3. Högskoleutbildning (t.ex. titel alternativt antal poäng): 

 

4. Projektledarutbildning eller eventuella certifikat (namn/beskrivning samt antal dagar): 

 

5. Ange det/de företag du arbetat som projektledare i: 

 

6. Har du arbetat som projektledare på konsultbasis? 
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