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Abstract  
 

 

Project Management in Short-Duration Projects:   
Observations of Project Managers’ Work in a Multi-Project Environment 

As most of the project management models were developed for larger projects, there is a lack 
of understanding of what project managers in short duration projects do. Short-duration 
projects are projects in multi-project environments lasting for a number of weeks rather than a 
number of months. Even if they are common today, short-duration projects have not yet 
attracted the interest of project researchers. The present study aims to analyze what the project 
managers in short duration projects do and to develop a method for studying the project 
managers at work. 

A theoretical framework is built on earlier studies of managers’ work, suggesting three areas 
having impact on the project manager’s work. The impacting areas are the project, the project 
manager’s experience, and the organizational context of the project. The project manager and 
the assisting project manager were studied while managing a sub-project in a greater telecom 
system project. The project managers were studied one week each using participant 
observation and interviews. The findings indicate that much of the time at work was spent in 
meetings of different kinds, to deal with change, and to guard the production teams from 
being disturbed by changes in the environment. It was also found that studying a multi-project 
environment from the sub-project’s perspective gives a different view on multi-project 
environments that have earlier been presented as the project managers in the short-duration 
project constantly have to adjust to changes, inputs and demands from the surrounding 
projects and functional organizations. In the end some proposals on directions for further 
studies of managers of short-duration projects are made.  

Key words: Projects, Project management, Multi-project environment, Short-duration 
projects, Participant observation, Interview, Telecom, Meetings, Change, 
Guard 
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Kapitel 1 - Bakgrund, frågeställning 
och syfte 

 

 

I mitten av förra seklet började något som skulle bli dagens projektledningslära att ta form. 
Det var utifrån stora amerikanska militära projekt som erfarenheter sammanställdes och utgör 
grunden för hur projekt hanteras och styrs idag (jfr. Engwall, 1999; Morris, 1994). Senare 
kända projekt är till exempel Öresundsbron, JAS-projektet och kanaltunneln mellan England 
och Frankrike. Dessa projekt var stora, pågick under lång tid, kostade mycket pengar och 
resultaten är synliga för de flesta av oss.  

Det är lätt att tro att det är stora projekt som är vanligast förekommande. Dessa projekt är 
fortsatt viktiga organisationsformer inom vissa företag eller branscher men det är viktigt att 
komma ihåg att majoriteten av projekt är betydligt mindre och hanteras i organisationer med 
många projekt (jfr. Payne, 1995; Turner, 1999). Vi ser idag små och korta projekt (jfr. Ekstedt 
et al., 1999; Evaristo och van Fenema, 1999) där enskilda små uppgifter och aktiviteter 
hanteras. Det är särskilt i snabbt utvecklande branscher som IT, och Telekom som dessa små 
simultana projekt är vanliga (jfr. Eskerød, 1997).  

En anledning till att man ofta vet mer om de stora projekten är att det framför allt är de som 
har studerats. På senare år har fler studier kommit om projekt i organisationer som 
regelmässigt driver flera projekt samtidigt (t. ex. Payne, 1995; Payne och Turner, 1999; 
Sjögren Källqvist, 2002) men fortfarande är vår kunskap om dem mycket begränsad. Om 
kunskapen om projekten är begränsad är kunskapen om hur projektledare leder dem än mer 
begränsad.  

I de organisationer som driver flera eller många projekt samtidigt är ofta begränsade resurser 
och behov av samma resurser problem som måste hanteras (Eskerød, 1997; Payne, 1995; 
Sjögren Källqvist, 2002). I multiprojektmiljöer är projekten ofta mindre och kortare än 
enskilda projekt och både projektledare och medarbetare arbetar i flera projekt samtidigt och 
miljön domineras av ständig förändring och instabilitet (Payne, 1995). 

Trots att metoderna för att leda projekt utvecklades för att hantera stora enskilda projekt 
används de idag ofta för projekt i organisationer med flera eller många parallella projekt (jfr. 
Payne, 1995; Payne och Turner, 1999). Detta gör det intressant att fundera över vad 
projektledarna gör. Med tanke på att vi vet så lite om hur projektledaren arbetar, och då 
särskilt i små, korta projekt1, syftar denna studie till att besvara frågan: 

Vad gör projektledare korta projekt? 

Med tanke på de många små projekt vi kan se idag, är också behovet stort av att studera denna 
typ av projekt. Det finns många uppenbara skillnader mellan att leda stora projekt som 
Manhattan engineering district, där mer än 120 000 personer arbetade med att utveckla den 
första atombomben (Engwall, 1999), och att till exempel driva ett litet projekt med fem 
ingenjörer som under ett antal veckor ska genomföra ett rutinmässigt projekt. Självklart finns 
det också ett antal likheter eftersom samma projektledningstekniker som utvecklats för stora 
projekt trots de stora skillnaderna ofta används för att hantera små och korta projekt (jfr. 

                                                 
1 Korta projekt, som de definieras senare i denna uppsats, är projekt i en multiprojektmiljö som pågår i ett antal 
veckor snarare än i att antal år.  
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Payne och Turner, 1999). Payne och Turner anser dock att skillnaderna är så stora mellan små 
och stora projekt att sätten att hantera dem borde skilja sig åt, något som också understryks av 
konsultföretaget Projektstyrning (1981). 

Trots den stora differentieringen av projekt, för uppgifter med mycket skiftande storlek och 
innehåll, sker en standardisering av projektledningstekniker. Organisationer med stort 
inflytande på projektledare och projektorganisationer av olika slag, som t.ex. Project 
Management Institute (PMI) och International Project Management Association (IPMA), har 
under senare år verkat för att producera modeller och riktlinjer för ett standardiserat sätt att 
hantera projekt. Dessa modeller har sin grund i de tekniker som växte fram med de stora 
militära projekten som nämnts tidigare. Ett exempel är A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBoK, 2000) som försöker identifiera och beskriva vad ett projekt är 
och hur det hanteras. PMBoK fokuserar på det ”generellt accepterade”, de modeller och 
rutiner som beskrivs är de som också vanligen används ute i företagen. I Sverige och delar av 
övriga Europa har projektledningsmodeller som Ericssons PROPS och TietoEnators PPS fått 
stor spridning.  

I projekt spelar projektledaren en central roll. Projektledaren har att hantera de problem som 
uppstår i projektet vare sig det handlar om förändring av mål eller av resurstillgång. Det är 
också projektledaren som ansvarar för att projektet blir klart i tid och med det väntade 
resultatet (Zika-Wiktorsson, 2002). Hur detta ska göras finns beskrivet i handböcker av skilda 
slag som normativt försöker beskriva hur projektledare bör agera i olika sammanhang eller i 
projektets olika faser (se t.ex. Cleland, 1998; Maylor, 2003; Meredith och Mantel, 2000). Den 
allmänna utgångspunkten verkar dock vara att eftersom projekt är unika måste sättet att arbeta 
i dem också vara det. Der är då än mer förvånande att en standardisering av projektlednings-
tekniker sker.  

Denna studie ska inrikta sig på projektledare och beskriva vad de gör och varför. Genom att ta 
med faktorer som projektets typ, hur det fortskrider och hur företaget agerar gentemot 
projektet hamnar projektledaren i ett större sammanhang. Med fokus på projektledare i korta 
projekt visas en tydligare bild av projektorganisationens komplexitet då dessa projekt ofta har 
projektledare och medarbetare som arbetar i parallella projekt i företag som inte är så tydligt 
strukturerade.  

Syftet med studien är att analysera vad projektledare gör när de leder korta projekt. Ett 
delsyfte är att utveckla en metod för att studera projektledares arbete. 

Denna studie ska alltså, snarare än att utgå från klassiska projektledningsmodeller, utgå från 
observationer av vad projektledare gör när de leder projekt för att beskriva projektledarens 
arbete och utveckla kunskap om projektledning av korta projekt. I samband med detta testas 
metoden vilket ger erfarenheter för vidare studier av projektledares arbete. 
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Kapitel 2 - Tidigare studier av 
företagsledare 

 

 

Tanken med de följande kapitlen är att teoretiskt behandla de områden som påverkar 
projektet. Till att börja med presenteras projekt som fenomen och som metod. Vidare används 
olika ledarskapsteorier för att beskriva ledare och ledares arbete. Här kommer även några 
projektledningsmodeller att diskuteras. För att komplettera bilden ges sedan en bild av hur 
olika författare anser att projekt ska hanteras i organisationer med flera samtidiga projekt 
(multiprojekt, program, portfölj) och hur omgivningen påverkar projektet. Tanken är att 
behandla områden som kan påverka vad projektledaren gör och hur han eller hon agerar i 
projektet. 

Tre områden som kan antas påverka hur projektledaren leder sitt projekt är: 1) projektet, 2) 
den person som är projektledare och 3) omgivningen eller kontexten (se figur 1). Nedan ska vi 
se hur dessa områden påverkar, inte bara projektledarens arbete, utan också varandra. Till 
exempel påverkar kontexten hur projektet fungerar, projektledaren påverkar sin omgivning 
liksom projektet gör. Referensramen bygger därför på en förståelse, dels för vad ett projekt är 
och hur det kan se ut, men också på en förståelse för hur ledare fungerar och för den miljö och 
den omgivning där projektet finns och genomförs.  

 

Projektet

Projekt-
ledaren 

 
Kontexten 

Figur 1. Faktorer/områden som påverkar ledning av ett kort projekt. Efter inspiration från bland andra Eriksson 
och Wåhlin (1998). 

 

I detta kapitel ska jag beskriva den forskning som gjorts av vad företagsledare gör och försöka 
relatera detta till projekt. Fokus kommer främst att vara på de klassiska studier som Carlson, 
Sayles, Stewart, Mintzberg och Kotter gjorde.  

 

Ledarskapsforskning 

I de inledande kapitlen i sin 30 år gamla bok beklagar sig Mintzberg (1973) över bristen på 
kunskap om chefers arbete. Summan av hans inledande diskussion är att vi vet vad chefen ska 
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göra men inte vad hon/han gör på jobbet. Han övergår då till att försöka besvara den frågan i 
sin studie. Frågan om vad en projektledare gör är en fråga som ofta besvaras, på liknande sätt 
som Mintzberg beskrev i sin bok om företagsledare, med de uppgifter som måste lösas; t.ex. 
Time management, Cost management, Scope management, o.s.v. (jfr. PMBoK, 2000; Turner, 
1999). Dessa och andra handboksliknande skrifter beskriver mer en önskelista av vad 
projektledaren ska göra än vad arbetet egentligen innebär. Vissa hävdar att det skiljer sig från 
vanligt chefs eller ledarjobb (t.ex. PMBoK, 2000) men antalet studier som stödjer dessa 
uttalanden är begränsat.  

Eriksson och Wåhlin (1998: 33) menar att med tanke på att observationer av, och förståelsen 
av, chefernas arbete lägger en grund för annan ledarskapsforskning borde det finnas fler 
studier av det slaget. Östergren och Sahlin-Andersson instämmer i detta och tillägger att utan 
kunskapen om vad cheferna gör blir diskussionen om chefernas jobb bara förenklingar eller 
önsketänkande om vad de gör. Att utveckla modeller för ledning blir också svårt om kunskap 
saknas om hur verkligheten ser ut. (Östergren och Sahlin-Andersson, 1998) 

I dagligt tal ses ofta chefer (managers) och ledare (leaders) som synonyma. Båda leder arbetet 
i organisationen. Det finns dock de som hävdar att det finns en liten men viktig skillnad 
mellan dessa två (jfr. Bass, 1990: kap. 20). Ledare arbetar med att få saker och ting att hända 
genom att motivera medarbetarna att gå i en viss riktning. Chefer ägnar sig mer åt att planera 
och ge order om i vilken riktning medarbetarna ska gå. Dessa roller bör inte ses som helt 
separerade eftersom chefen måste vara lite ledare och ledaren måste vara lite chef för att 
utföra sitt arbete väl (jfr. diskussion i Eriksson och Wåhlin, 1998: sid 38). I detta arbete sker 
dock ingen kategorisering av projektledare som ledare eller chefer eftersom syftet inte är att 
avgöra om det är chefer eller ledare som studeras utan snarare hur de arbetar när de innehar 
positionen som projektledare.  

Ledare och chefer har studerats på många olika sätt. Det har varit ledare för smågrupper och 
team eller för multinationella företag som studerats i syfte att förstå ledarens personlighet eller 
vad det är som gör vissa till ledare medan andra aldrig blir det (jfr. Bass, 1990). Studier av det 
slaget resulterar ofta i listor på förmågor eller anlag som en ledare ska ha. I detta arbete 
kommer dock dessa studier att få begränsat inflytande eftersom bidraget till förståelsen av 
ledarens arbete är begränsat. Andra studier har inriktat sig mer på olika ledarstilar för att 
beskriva den ultimata ledarstilen för effektiv ledning i varje situation eller för att hjälpa 
företagen att anställa rätt ledartyp vid rätt tidpunkt eller fas i verksamheten (t.ex. Adizes, 
1979). I detta arbete fungerar nämnda studier endast som bakgrund för att beskriva ledaren 
men även de får begränsad betydelse för förståelsen av projektledarens arbete.  

Denna studie inriktar sig mer på vad arbetet som ledare (mer specifikt projektledare) innebär. 
Fayol publicerade 1916 resultat av sina iakttagelser och erfarenheter vilka under flera 
decennier sedan var den rådande beskrivningen av chefers arbete. De fem viktiga 
administrativa aktiviteterna var planering, organisation, ordergivning, samordning och 
kontroll. (Fayol, 1965) Dessa aktiviteter ifrågasattes senare av bl.a. Mintzberg (1973) som såg 
att chefernas arbetsdag var uppsplittrad och att arbetet till stor del handlade om att ta emot 
information och sedan hantera de problem som uppstod eller delegera till lämplig instans 
(Mintzberg, 1973). Mintzberg beskrev chefernas arbete genom tio roller, i tre kategorier, som 
de hade i sitt arbete. Det handlade om informationsroller, beslutsroller och mellanmänskliga 
roller. Många brukar annars hänvisa till Sune Carlsons (1951) studie, av hur nio svenska 
chefer fördelade sin tid, som startpunkten för studier av vad det är chefer egentligen gör på 
jobbet (jfr. t.ex. Mintzberg, 1973; Stewart, 1989). Dessa studier har sedan följts av flera som 
på olika sätt observerat chefer i olika sammanhang och försökt beskriva vad de gör på jobbet 
(jfr. Hales, 1986; Kotter, 1982; Noordegraaf och Stewart, 2000; Stewart, 1989; Östergren och 
Sahlin-Andersson, 1998).  
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Kritik som har framförts mot dessa studier har bl.a. hävdat att de har teoretiska brister och att 
chefens kontext inte tillräckligt tagits med i studierna. Noordegraaf och Stewart (2000) menar 
att den kritik som riktats mot studierna till viss del beror på oförstånd då kritikerna bland 
annat pekar på brister i definitionen av vad som är typiskt chefsjobb (Hur chefsjobb skiljs från 
vanligt jobb?). Det studierna gör är att beskriva vad en person i en chefsroll gör och 
Nordegraaf och Stewart (2000) menar att allt jobb som utförs av en chef är chefsjobb varför 
definitionsproblematiken i viss mån faller. I denna studie studeras projektledare i sitt 
sammanhang och deras arbete. Här är därför Noordegraaf och Stewarts (2000) definition av 
chefsjobb (i detta fall projektledarjobb) högst relevant. Projektledarjobb är alltså det jobb som 
utförs av projektledare. Här är dessutom projektledarens arbete som inte direkt är relaterat till 
projektet viktigt eftersom även det arbetet antas påverka det arbete som görs i projektet.  

Annan kritik som framförts är att tidigare studier inte tillräckligt diskuterat chefens kontext 
utan isolerat studerat chefens beteende (Noordegraaf och Stewart, 2000). I denna studie 
kommer projektledaren att vara i fokus men det förefaller svårt att studera projektledare utan 
att samtidigt studera deras projekt och den situation de befinner sig i. Denna studie kommer 
därför till viss del att svara mot den kritik som förts fram.  

För att leda projekt måste projektledaren vara kompetent inom många områden. Som kuriosa 
kan Archibalds (1992) uppräkning av ett antal viktiga karakteristika som en projektledare 
behöver för att vara effektiv nämnas. Dessa är: ”flexibilitet och anpassningsförmåga; gilla att 
ta initiativ och att leda; aggressivitet, självförtroende, övertalningsförmåga, verbal; 
framåtanda, iver, kraftfullhet; effektivitet i kommunikation och integration; bredd i personliga 
intressen; balans, entusiasm, föreställningsförmåga, spontanitet; förmåga att balansera 
tekniska lösningar med tid, kostnad och mänskliga faktorer; välorganiserad och disciplinerad; 
en generalist snarare än specialist; ha möjlighet och vilja att lägga det mesta av sin tid på 
planering och kontroll; förmåga att identifiera problem; vilja att ta beslut; förmåga att hålla en 
god balans i användningen av sin tid” (Archibald, 1992: 86). Snarare än en relevant 
beskrivning av projektledaren försöker Archibald visa att projektledning är ett mycket 
komplext arbete som kräver mycket av projektledaren för att lyckas.  

De uppgifter som en projektledare måste behärska är enligt Gaddis (1959) bl.a. att ena 
medarbetarna, få saker att gå framåt, planera samt företräda projektet. Denna beskrivning, 
som anses vara den första beskrivningen av projektledare, stämmer väl överens med Fayols 
beskrivning av chefernas arbete (se ovan) vilken senare utvecklades till sju funktioner av 
Gulick (1937: 13), planering, organisering, personaltillsättning, styrning, samordning, 
rapportering och budgetering. Dessa funktioner utgör även grunden till de nio olika områden 
som bildar PMBoK:s (2000) huvuddelar: Project Integration Management, Project Scope 
Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality 
Management, Project Human Resource Management, Project Communications Management, 
Project Risk Management och Project Procurement Management.  Med tanke på bristen på 
kunskap om hur projektledares arbete egentligen ter sig förefaller ovanstående beskrivningar 
av projektarbetet vara bristfälliga som stöd för projektledaren.  

Mellan 1940- och 1980-talet fångade chefernas arbete ett antal forskares intresse. Flera av 
dessa studier har blivit klassiker och ses som grundläggande för förståelsen av chefernas 
arbete, vad det innebär och hur de arbetar. I fortsättningen av detta kapitel ska jag utgå från 
det arbete som Carlson (1951), Sayles (Sayles, 1964), Stewart (Stewart, 1988), Mintzberg 
(1973) och Kotter (1982) gjort för att beskriva företagsledares arbete. Dessa arbeten är får 
fungera som grund för det fortsatta resonemanget.  
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Ett fragmenterat arbete 

I slutet av 40-talet genomförde Carlson en studie av toppchefer i åtta svenska företag. Studien 
kom att bli den första i sitt slag och banbrytande för en ny forskningsinriktning om chefers 
beteende (jfr. Tengblad, 2003). Syftet med studien beskrivs i relativt vaga termer som ett 
försök att förstå och veta vad chefers jobb innebär, men den var också ett försök att kunna 
lösa vissa problem som cheferna hade identifierat i tidigare diskussioner. Cheferna var ledare 
för några av Sveriges största företag vid den aktuella tiden vilket gjorde att de kände varandra 
och varandras förutsättningar relativt väl. Dessutom hade de under några år samarbetat med 
Carlson för att diskutera och försöka förstå olika ledningsfrågor. Det var i denna grupp av 
företagsledare studien senare kom att genomföras. (Carlson, 1951) 

Studien, som bestod av observationer, intervjuer samt dokumentation som beskrivningar av 
företaget och möteskalendrar med mera, fokuserades framför allt på fem faktorer: ”Place of 
work”, ”Contact with persons and institutions”, ”Technique of communication”, ”Nature of 
question handled” och ”Kind of action” (Carlson, 1951: 33). Observationerna utfördes främst 
av chefernas sekreterare och assistenter men också av cheferna själva. De försågs med ett 
underlag där tider, platser, personer med mera fylldes i.  

I studien framträder en bild av chefens arbete som mycket fragmenterat där cheferna många 
dagar inte hade mer än en halvtimmes sammanlagd tid för sig själva. Detta berodde på 
planerade möten eller på avbrott av personer som behövde råd eller skulle ge information. Det 
kunde vara både via telefon eller personliga möten. För att kunna få mer sammanhängande tid 
att läsa eller att arbeta ostört med uppgifter som behövde mer koncentration användes i flera 
fall hemmet under kvällar och helger.  

Även om Carlson i ett kapitel beskriver den kontext, Sveriges politik och maktstrukturer, och 
den företagsmiljö relativt ingående utmynnar detta inte i någon utförlig diskussion om hur 
detta inverkar på chefernas beteende (Tengblad, 2003).  

50 år senare upprepade Tengblad Carlsons studie med en studie av dagens toppchefer 
(Tengblad, 2002). Det som han fann som största förändring mellan de båda studierna var att 
fragmenteringen i tid hade minskat medan fragmenteringen i rum hade ökat, mycket beroende 
på att företagen nu hade en större, global, marknad. Det något förvånande resultatet var också 
att den ökade tid cheferna hade för eget arbete inte användes till att tänka och planera, som 
Carlson ansåg att de behövde mer tid till, utan snarare till att förbereda presentationer av olika 
slag (Tengblad, 2002).  

Den studie som Carlson genomförde ger en inblick i vad som var viktigt för cheferna och hur 
de fördelade sin tid vilket kan komma att vara av intresse även för denna studie. Carlson 
avslutade dock sin bok med att säga att ”[…]it can be said that we shall only come to a full 
understanding of the executives actions if we observe the simultaneous actions of other people 
in the organization” (Carlson, 1951: 118). Eftersom denna studie kommer att inrikta sig mer 
mot den organisatoriska kontexten, så som den beskrivs nedan, och hur projektledarna 
hanterar den, kommer den att ta hänsyn mer till vad som händer i omgivningen. 

Marionetter, styrda av sin omgivning 

Om Carlsons chefer, som var på toppen av pyramiden, var begränsade av organisationer och 
strukturer så gäller detta i ännu större grad de mellanchefer som Leonard Sayles (1964) 
studerade och beskrev i en bok som kom ut ungefär ett decennium efter Carlsons studie. Som 
Rosemary Stewart påpekar, i sin diskussion om boken 35 år senare, så är även den en 
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klassiker som betytt mycket för framväxten av dagens bild av ledare och chefer (Stewart, 
1999). Hon menar att det som försvagar den är att Sayles, i motsats till bland andra Carlson, i 
mycket begränsad omfattning diskuterar hur han arbetat för att komma fram till sitt resultat 
men att detta ändå uppvägs av ett mycket starkt teoretiskt resonemang som än idag är 
gångbart (Stewart, 1999). 

Sayles spenderade i princip all tillgänglig tid under ett år med att observera och intervjua 
personer på en division av IBM för att få veta mer om hur chefer arbetade (Sayles, 1999). Han 
hade läst, bland andra, Carlsons studie och liksom Carlson ifrågasatte Sayles den traditionella 
bilden av chefer som rationella maskiner som arbetar på efter ett bestämt mönster. Under sina 
observationer försökte han skapa sig en bild av vad arbetet innebar och intervjuerna användes 
åt att försöka förstå händelser, konflikter och problem. Han kunde då se hur olika chefer i 
olika positioner hade olika bild av problemen (Sayles, 1999).  

Vad Sayles presenterade som viktigaste resultat var att chefens beteende till stor del är ett 
resultat av hur arbetet är organiserat och att han inte kan välja om han vill vara demokrat eller 
autokrat eller något mitt emellan eftersom han, i mötet med olika personer, måste möta olika 
behov och därmed måste inta olika beteendemönster, eller ”administrativa mönster” som 
Sayles kallade det. (Sayles, 1964) 

Mycket av chefens arbete gick också ut på att hitta ett önskat jämviktsläge och sedan ständigt 
arbeta för att återställa allt till detta jämviktsläge. Det var därför också viktigt att försöka 
förutse hur systemet skulle kunna haverera så att chefen skulle kunna förebygga eventuella 
avvikelser från jämviktsläget. Om han misslyckades och hamnade för långt från jämviktsläget 
krävdes mer radikala strukturella förändringar vilka var mycket energikrävande. Sayles fann 
att kraven på dessa strukturella förändringar kunde komma både utifrån och inifrån 
organisationen där det ofta var de underordnade som tryckte på för att få förändringar till 
stånd. Dessa påtryckningar måste chefen då försöka ”sälja in” till sina överordnade vilket 
ledde till slutsatsen att chefernas arbete bestod minst lika mycket av att föra inputs nedifrån 
och uppåt i organisationen som av att föra order uppifrån och ner.  

De chefer som Sayles studerade var omgivna av ett nätverk av personer med ömsesidigt 
ansvar och inte så mycket av tydliga ramar och roller. I arbetet handlade det mesta om att 
försöka anpassa sig till den föränderliga miljön och jobbet skulle kunna beskrivas som 
”iterativa och dynamiska förhållanden” (Sayles, 1964: 259). De som lyckas som chefer var de 
som var bra på att hantera osäkerhet och kunde kämpa vidare trots att de hade små 
möjligheter att vinna.  

Sedan denna studie genomfördes har det skett förändringar i hur organisationerna ser ut. I 
några fall har dessa förändringar påverkat hur man ser på Sayles studie. Stewart påpekar att 
den största och viktigaste skillnaden mellan organisationerna Sayles studerade och dagens, är 
att dagens organisationer har betydligt färre hierarkiska nivåer. Som en följd av detta, menar 
hon, kan resultatet bli att jobbet blir mindre frustrerande idag än det var på 60-talet (Stewart, 
1999).  

Grupparbete 

Stewart (1988) studerade i mitten av 60-talet 160 chefer på olika nivåer i brittiska företag. 
Metoden hon använde var dagböcker där cheferna fyllde i vilka aktiviteter de hade, hur de 
fördelade sin tid och hur ofta de blev avbrutna av besök och telefonsamtal, under en period av 
fyra veckor (Stewart, 1965). Resultatet stämde till viss del överens med tidigare beskrivna 
studier men i vissa avseenden skiljde den sig från dessa.  
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Syftet med studien var främst att finna likheter och skillnader mellan olika typer av chefsjobb, 
både mellan chefsjobb i olika branscher men också mellan chefsjobb på olika nivåer. Det som 
kan sägas övergripande om studien var att hon fann stora skillnader mellan olika chefer både 
när det gäller fördelningen av sin arbetstid och i hur mycket kontakt de hade med andra 
personer i sin omgivning (Stewart, 1988).  

I studien framkom också att cheferna inte jobbar så mycket mer än sina underordnade. De 
jobbar ungefär 42 timmar i veckan och spenderar det mesta av den tiden på den egna 
arbetsplatsen. Förvånansvärt lite tid användes till att läsa och skriva medan det mesta av tiden 
användes till olika diskussioner varav de flesta var informella. Av detta följde att de 
spenderade den mesta tiden tillsammans med andra framför allt sina underordnade (Stewart, 
1988). Detta kanske inte är så förvånande eftersom syftet med hierarkier var att ha fler 
underordnade än chefer vilket skulle göra det naturligt att spendera mer tid med underordnade 
än med överordnade.  

Liksom tidigare studier visade också Stewart att chefernas tid var fragmenterad. Det var stor 
skillnad mellan olika chefer men i snitt hade cheferna 9 pass utan avbrott, på en halvtimme 
eller mer, under den period av fyra veckor som studien pågick (Stewart, 1988). 

I och med det stora antalet studerade chefer i studien kunde Stewart också studera 
skillnaderna mellan olika chefer. Vissa chefer samtalar och samarbetar mycket med sina 
kollegor medan andra knappast har någon kontakt med dem. Några chefsjobb har mycket 
repetitiva uppgifter och går i cykler medan andra skiljer sig mer från dag till dag.  

Ihållande högt tempo 

Mintzberg använde sig av strukturerade observationer för att studera vad cheferna gjorde. I 
sin studie inspirerades han starkt av Carlsons arbete nästan 20 år tidigare, men också av de 
övriga studierna nämnda ovan. Mintzberg använde strukturerade observationer där han följde 
fem chefer under fem veckor, en vecka var, och antecknade vad de gjorde och hur länge 
(Mintzberg, 1973).  

När Mintzberg studerade chefernas arbete såg han ett antal karaktäristika som beskrev arbetet. 
Först och främst hade cheferna ett hårt jobb. Mycket att göra i en arbetstakt som aldrig 
saktade ner. Det fanns sällan tid för rast utan de olika arbetsuppgifterna avlöste varandra 
ständigt. Mintzberg föreslår en förklaring om att chefen aldrig kan känna att han blir klar med 
sitt jobb och att han inte kan lämna jobbet på jobbet när han går hem, som trolig orsak till att 
cheferna arbetar på detta sätt (Mintzberg, 1973: 30).  

Medan deras medarbetare kunde vara specialister och koncentrera sig på sina uppgifter måste 
chefen vara generalist och räkna med att ständigt bli avbruten av något mer brådskande 
ärende eller av att en medarbetare kommer och vill meddela något. De aktiviteter som 
cheferna utförde blev därför också korta, skiftande och fragmenterade (op.sit. sid. 31ff).  

Sannolikt var det detta som gjorde att cheferna föredrog ”live action”. Med detta menar 
Mintzberg att det som var aktuellt, och specifikt ofta hade lätt att fånga chefens 
uppmärksamhet. Det medför också att cheferna ständigt strävar efter den mest aktuella 
informationen. Mintzberg tar detta som bevis på att cheferna inte arbetar så mycket med 
planering som man tidigare trott utan snarare lever i en ”stimuli-respons”-situation där chefen 
reagerar på händelser när de uppkommer (op.sit. sid 35ff).  

Bland annat på grund av det höga arbetstempot föredrog cheferna att människor kontaktade 
dem personligen eller via telefon för att muntligt berätta, informera eller fråga om hjälp. Detta 
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stämmer även med strävan efter ”live action” eftersom sådan information inte fördröjs utan är 
aktuell i samma stund chefen mottar den. Ofta sågs brevhögen på skrivbordet som en börda 
även om arbetet med den endast utgjorde en begränsad del av den totala arbetstiden medan 
cheferna i genomsnitt spenderade nästan 70 % av sin tid i planerade och oplanerade möten.  
(op.sit. sid 38ff) 

Chefer befinner sig ofta mellan sina överordnade och sina underordnade och måste försöka att 
vara en länk mellan sina underordnade och deras omgivning. För att hantera detta försåg 
cheferna sig med ett nätverk av kontakter runt omkring i och utanför organisationen. Ofta var 
det via chefen informationen till företaget passerade. Arbetet innebar därmed mycket 
informationshantering till och från företagets omgivning och till och från chefens 
underordnade. (op. sit. sid. 44ff) 

Mintzberg avslutar med att konstatera att chefer har många skyldigheter, saker som de måste 
göra som ingår i deras jobb. Förutom dessa aktiviteter engagerar chefen sig i andra aktiviteter 
som han kan ta mycket av deras tid framöver och som inte direkt ingår i jobbet. Exempel på 
de förstnämnda kan vara samtal med personalen eller möten med styrelsen. Dessa aktiviteter 
ingår i jobbet och chefen kan inte välja om han ska utföra dem eller inte. Många chefer var 
dessutom engagerade utanför det ordinarie arbetet och enligt Mintzberg var uppgifter som att 
engagera sig i golfklubbens styrelse frivilligt och sådant som chefen kan avböja för att bättre 
ta vara på sin tid. (op.sit. sid. 48ff) 

I sin studie observerar Mintzberg cheferna under relativt kort tid vilket medför att skiftningar i 
jobbet lätt kan missas (jfr. Stewart, 1988: 76). Det finns heller inte mycket i den studien som 
behandlar chefens relation till vad som händer i omgivningen och hur han eller hon hanterar 
detta.  

Specialiserade generalister 

Kotter (1982) studerade administrativa chefer i syfte att beskriva deras jobb, vilka personer 
som blir bra administrativa chefer och vilka likheter och skillnader det fanns mellan de olika 
chefernas arbete. Den metod Kotter använde för undersökningen av de 15 cheferna baserades 
främst på observationer och intervjuer. Observationerna varade i ungefär en vecka styck och 
koncentrerades på chefernas beteende men gav också information om personlighet, jobbet och 
kontexten samt resultaten. Förutom observationerna intervjuades chefen och hans 
medarbetare, Kotter läste planeringskalendrar och cheferna fick dessutom fylla i enkäter före 
och efter observationerna. Som komplement till allt detta användes tillgänglig dokumentation 
för att kunna skapa en fullständig bild jobbet och kontexten samt av de resultat som chefen 
åstadkom.  

Liksom Mintzberg menar han att chefen har ett antal uppgifter som ska utföras. Han kallar 
dem utmaningar och dilemman enligt följande (Kotter, 1982: 122):  

(1) setting basic goals, policies, and strategies despite great uncertainties; (2) achieving a 
delicate balance in the allocation of scarce resources among a diverse set of businesses and 
functions; (3) keeping on top of a large and complex set of activities to make sure that 
problems don’t get out of control; (4) getting the information cooperation, and support from 
bosses to do the job; (5) getting corporate staff, other relevant departments and divisions, or 
important external groups [unions, big customers] to cooperate; and (6) motivating, 
coordinating, and controlling a large and diverse group of subordinates. 

   

Projektledare i korta projekt  9 



Kotter menade att dessa krav gjorde det svårt för cheferna att arbeta och få något gjort. Det 
var svårt att ta beslut på grund av osäkerhet och mycket information. Chefen hade dessutom 
ofta ganska lite kontroll över de personer som han skulle leda. (Kotter, 1982: 122) 

Cheferna beskrev sig själva som generalister eftersom de ansåg sig kunna hantera en ledarroll 
i princip i vilken organisation som helst men Kotter visar att cheferna i själva verket är 
betydligt mer specialiserade än de tror eftersom de ofta har stannat som chefer i den bransch 
där de började jobba och ingen av de studerade cheferna hade chefserfarenhet från mer än två 
branscher. Detta medförde att ge hade goda kunskaper om sina organisationer och sina 
branscher.  

Till sin personlighet var nästan alla chefer målinriktade, med vinnarinstinkt och var inriktade 
på att prestera. De hade också ofta ett mycket stort kontaktnät både inom och utom företaget 
vilket de hade en god förmåga att utveckla. De var intelligenta och hade en god förmåga att 
analysera och att handla intuitivt. 

Även om det fanns likheter mellan cheferna så fanns det också många skillnader. Skillnaderna 
i beteende berodde främst på chefernas bakgrund, som familj, utbildning och karriärväg, och 
företagets och industrins historiska kontext. 
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Kapitel 3 - Projektet 

 

 

Projekt är ett ord som i dagligt tal används på de mest skiftande sätt. Det kan handla om så 
vitt skilda saker som att planera en resa, röja i trädgården eller planera en fest (jfr. Christensen 
och Kreiner, 1998). När jag säger till mina bekanta att jag studerar projekt är det dock få som 
har frågat eller tvekat över vad det är jag avser att studera, i generella termer. För att den 
fortsatta diskussionen i avhandlingen ska bli meningsfull behövs en förståelse för vad ett 
projekt är och hur de kan se ut. I det här kapitlet ska begreppen redas ut och olika 
beskrivningar av projekt diskuteras för att slutligen kunna beskriva den typ av projekt som 
förekommer i denna studie. Dessa projekt ska sedan diskuteras ytterligare för att förstå hur de 
skiljer sig från andra projekt och vad detta kan få för konsekvenser för hur projektledaren 
arbetar.  

Definition av projekt 

Begreppet projekt kan ha olika betydelse för olika människor. I litteraturen finns det en viss 
samstämmighet vad projekt är även om det även här finns vissa skillnader. I Svenska 
Akademins ordbok (SAOB, 2003) beskrivs orden projekt så här. 

[Projekt är ett] förslag, utkast, plan; numera i [allmänhet endast] om ett förslag osv. till ett 
(praktiskt) företag av jämförelsevis komplicerat slag [eller] stor omfattning.  

Beskrivningen är baserad på hur ordet används i svenskan och stämmer överens med den 
användning som beskrivs i inledningen till detta kapitel. För att definitionen ska vara 
användbar i detta sammanhang behövs det dock definition som mer inriktar sig på den typ av 
projekt som används i företag. Turner (1999: 3) ger en sådan beskrivning. 

A project is an endeavour in which human, financial and material resources are organized in 
a novel way to undertake a unique scope of work, of given specification, within constraints of 
cost and time, so as to achieve beneficial change defined by quantitative and qualitative 
objectives. 

Här är ord som strävan, resurser, unik, begränsning och förbättring viktiga. Definitionen kan 
ifrågasättas på flera sätt men det mest slående är varför ordet förbättring (beneficial change) 
är med. Vad som är en förbättring i detta sammanhang är starkt förknippat med vem det är 
som studerar projektet. Ett projekt som ska bygga en motorväg medför en klar förbättring för 
de personer som ska åka på den dagligen men för den lantbrukare, vars åkrar motorvägen 
passerar över, medför den knappast någon förbättring. En lite enklare definition föreslås av 
Packendorff (Packendorff, 1993: 22) som sammanställde ett antal författares olika definitioner 
på projekt enligt följande. 

Engångsuppgift; 
Förutbestämt slutdatum/leveransdatum;   
Ett eller flera prestationsmål (t ex resursanvändning och kvalitet);  
Ett antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter. 

Också här är ord som unik, resurser, begränsning viktiga men komplexa eller oberoende 
aktiviteter tillkommer vilket antyder att en uppgift måste nå över en viss svårighetsgrad bli 
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svårgreppbart för att kallas projekt. Engwall (Engwall, 1999: 44) förenklar det hela något 
genom att föreslå att… 

…projekt är målorienterade, kräver samordning av olika aktiviteter, har en början och ett 
slut samt är unika… 

Mål, samordning, tidsbegränsning, aktiviteter och unik är de ord som Engwall fokuserar på 
vilket till stor del överensstämmer med PMI:s definition (PMBoK, 2000: 4). 

…a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. 

Nyckelorden här är temporär, strävan eller uppgift och unik. Här är det också viktigt att det 
blir ett resultat av projektet. Det handlar alltså inte bara om att driva en verksamhet under en 
tid utan det bör komma något ut av projektet också.  

De nämnda definitionerna har vissa likheter men också vissa olikheter. Något som förenar de 
flesta definitioner är dock att budget, tidsram och målsättning är klart definierade i projekten 
även om en stor del av projekten misslyckas med att hålla dessa (Pinto och Slevin, 1998). 
Ofta brukar förhållandet mellan dessa beskrivas med en triangel med kostnad, tid och 
specifikationer/målsättning vid de olika hörnen. Man måste alltid göra en prioritering mellan 
dessa tre. Om projektet ska levereras på kort tid och uppfylla alla specifikationer ger det en 
hög kostnad, ska det vara hög kvalitet till lågt pris tar det lång tid och ska projektet vara billigt 
och snabbt genomfört resulterar detta i låg kvalitet eller att specifikationerna inte uppfylls. 
(jfr. Briner et al., 1999; Engwall, 1999)  

Organisationens temporära karaktär består i att den startar för att genomföra en uppgift. Så 
snart projektet avslutas upphör även organisationen omkring det att existera (Engwall, 1999) 
och medarbetarna försvinner till nya uppgifter och nya projekt eller tillbaka till sitt ordinarie 
arbete.  

Ofta beskrivs uppgiften också som unik (se t.ex. Packendorff, 1993). Med detta menas att det 
är omöjligt att genomföra två exakt lika projekt eftersom resultatet aldrig skulle bli det 
samma. Här kan det finnas problem med definieringen då uppgifter som att anpassa eller 
vidareutveckla en befintlig produkt för att passa nya kunder eller nya miljöer eller att bygga 
ett hus inte alltid är så unika, åtminstone inte vid en första anblick. Dessa typer av projekt har 
en viss del repetitiva inslag som återkommer från projekt till projekt men det unika med dessa 
projekt ligger i dessa fall i att de omgivande faktorerna, miljö eller andra yttre förutsättningar, 
endast förekommer en gång (jfr. PMBoK, 2000: 5).  

Olika projekt 

Problemet att hitta och enas om en definition av projekt som alla kan acceptera härstammar 
från det faktum att projekt kan se ut på många olika sätt. Därför, hävdar flera författare, bör 
projekten också hanteras efter sin specifika natur (Payne och Turner, 1999; Pinto och Covin, 
1989; Shenhar, 2001). För att kunna förstå hur olika projekt ska hanteras måste man först 
förstå vad det är som gör att den ena typen av projekt skiljer sig mot den andra. Många har 
också försökt att på olika sätt dela in projekt i olika kategorier. Crawford, Hobbs och Turner 
har påbörjat ett sådant arbete för PMI, att kategorisera projekt (Crawford et al., 2002). De har 
studerat ett stort antal författares tidigare klassificeringar och funnit att de fokuserar på vitt 
skilda faktorer. Klassificeringar sker t.ex. efter projektets lokalisering, storlek, komplexitet 
eller hur vanligt projektet är för företaget. Livscykel, industrisektor och typer av kontrakt är 
andra klassificeringsgrunder som använts. I detta avsnitt ska jag presentera några 
kategoriseringar som kan underlätta förståelsen för projekten i detta arbete. 
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TYDLIGA ELLER OTYDLIGA MÅL OCH METODER 
Turner och Cochrane delar in projekten i olika typer efter hur deras mål och metoder är 
definierade. De fyra typerna är tekniska projekt, produktutvecklingsprojekt, system-
utvecklingsprojekt och forskningsprojekt (Turner, 1993). De tekniska projekten har tydligt 
definierade mål och metoder, man vet vad som ska utföras och hur man ska göra det, Figur 2.  
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Figur 2. Turner och Cochranes mål- och metodmatris (Turner och Cochrane, 1993). 

 

I de övriga tre typerna är antingen metoderna eller målen eller både målen och metoderna 
dåligt definierade. Detta innebär att dessa måste definieras under projektets gång och en 
osäkerhet över vad och hur man ska arbeta med måste vändas till en klarhet över vad 
slutprodukten ska bli eller hur man ska nå dit. Med Turner och Cochranes terminologi innebär 
detta att man måste försöka flytta projekten från typ två, tre eller fyra till att bli projekt av typ 
ett (Turner, 1999). En projektledare som intervjuades i en tidigare studie beskrev den 
processen med en bild, ungefär så här.  

Om vi ska åka [från Umeå] till Stockholm behöver vi bara veta att vi ska åka söder ut och 
inte förrän vi har passerat Uppsala behöver vi börja fundera på vilken del av Stockholm vi 
ska till. När vi närmar oss rätt stadsdel behöver vi också bestämma vilken gata vi ska 
besöka för att till slut bestämma gatunumret.  

Bilden är ett tydligt exempel på hur målen definieras efter hand och hur de kan definieras 
närmare och närmare det slutliga målet efter att ha varit ganska vida och diffusa i början. För 
projektledaren innebär detta att han eller hon måste hålla projektet och dess intressenter under 
ständig uppsikt för att se hur målet förändras och för att kunna hantera nya eller förändrade 
krav. De förändringar som sker i projektmålet måste sedan kommuniceras till projektets 
samtliga intressenter för att alla ska förstå och kunna jobba i rätt riktning (jfr. Turner, 1999). 

Det är inte bara projektets otydliga mål som måste hållas under uppsikt för att hantera 
förändringar. Förutom detta måste också tid och kostnad observeras för att säkerställa att inte 
budgeten överskrids eller projektet blir försenat trots de förändringar som görs. Om detta 
riskerar bli fallet måste ofta projektledaren kontakta kunden för att omförhandla tidsramen 
eller budgeten. (Turner, 1999) 

 
            Större  
      chans för  
  lyckat  
 projekt 

Ja Nej
Projektmålen väl definierade 
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En liknande, men något enklare, indelning av projekt gör Briner et al. (1999) som kallar dem 
för öppna (soft projects) respektive fasta projekt (hard projects). De öppna projekten har 
relativt oklara mål medan de fasta har tydligare mål vilket i princip är en förenkling av Turner 
och Cochranes matris där de fasta är kategori 1 och de öppna projekten motsvarar de övriga 
tre kategorierna.  

SMÅ ELLER STORA PROJEKT 
Ett vanligt och ganska enkelt sätt att dela in projekten är att dela in dem efter deras storlek 
(jfr. Payne och Turner, 1999) vilket kan säga mycket om projektens natur. Indelningen kan 
göras efter projektets kostnader (Turner, 1993) eller efter i vilken grad personalen är knuten 
till projektet (Turner, 1999). Vad som är små eller stora projekt är kontextberoende. Det 
handlar mycket om vad som annars finns i miljön. I vissa sammanhang kan ett projekt som är 
värt 3 miljoner klassas som litet medan det i andra sammanhang kan klassificeras som ett stort 
projekt.  

Turner (1993) har försökt att dela in projekten i storlek, oberoende av deras innehåll eller 
syfte, i tre kategorier, små och medelstora, stora och megaprojekt. De små/medelstora 
projekten har en budget upp till 10 M USD, projekten blir stora om de har en budget mellan 
10 och 1000 M USD och megaprojekt har budgetar över 1000 M USD. I andra utgåvan av 
samma bok (Turner, 1999: 342) definierar han små och medelstora projekt som projekt som 
inte kan ha ett projektteam själv utan måste dela detta med andra projekt. Stora projekt har ett 
eget projektteam medan megaprojekt är så stora att en enskild organisation inte själv kan 
hantera projektet. Eftersom fokus i detta arbete ligger på projekt i den mindre skalan kommer 
jag i fortsättningen inte att skilja mellan stora och megaprojekt utan de kallas för enkelhetens 
skull för stora projekt.  

 

Tabell 1. Indelning av projekt efter deras storlek. Efter Turner (1993; 1999) 

 Små och 
medelstora projekt 

Stora projekt Megaprojekt 

Turner, 1993 Budget  
< 10 M USD 

Budget  
10 – 1000 M USD 

Budget 
> 1000 M USD 

Turner, 1999 Delar projektteamet 
med andra projekt 

Har ett eget 
projektteam 

Flera företag driver 
projektet tillsammans 

 

Payne och Turner (1999) menar att det är viktigt att anpassa sättet att hantera projekten efter 
deras storlek och typ för att uppnå bäst resultat. De menar att för små och medelstora projekt 
handlar det mycket om att prioritera resurser mellan projekten meden projektledning i större 
projekt måste inrikta sig mer på att planera, koordinera och följa processen.  

Turner menar också att eftersom små projekt inte har så stora kostnader är riskerna lägre och 
dessa projekt blir därför ofta ledda av mindre erfarna projektledare. Paradoxen är att 
komplexiteten i och omkring denna typ av projekt ofta kräver mycket skickliga projektledare 
för att projekten ska bli lyckade (Turner, 1999). Vidare menar han att det kan vara ett problem 
för små projekt att den procentuella kostnaden för projektledaren ofta är större i små projekt 
än i stora. Lösningen som många företag har på problemet med höga kostnader för 
projektledare i små projekt är att de placerar en projektledare på deltid i flera samtidiga 
projekt (Payne, 1995). Kostnaden fördelas då mellan flera projekt men det är ofta upp till 
projektledaren att fokusera och försöka fördela tiden på ett lämpligt sätt mellan de olika 
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projekten. Det är då projektledaren som får prioritera mellan projekten, något som han eller 
hon kanske inte har överblick nog att klara på ett tillfredsställande sätt (Wenell, 2001).  

KORTA ELLER LÅNGA PROJEKT 
Projekt kan också delas in efter hur länge de pågår. Också denna indelning är kontextberoende 
eftersom ett projekt som pågår i ett halvår kan ses som kort i en miljö där nästan alla projekt 
pågår 2 år eller mer medan det ses som långt i en miljö där de flesta projekt pågår en eller ett 
par månader. Projekt i multiprojektmiljöer är dock generellt sett kortare än traditionella 
projekt (Payne, 1995). 

Vad som ytterligare kan komplicera denna indelning är att det kan vara svårt att klassificera 
projekt som korta eller långa i tid eftersom det också är beroende på om projekten drivs på 
heltid eller deltid. Ett projekt kan därmed bli långt om det drivs parallellt med andra projekt 
medan det skulle ha blivit kort om det hade drivits på heltid.  

Korta projekt kan ha denna begränsade tid av flera anledningar. Det kan t.ex. vara att relativt 
enkla uppgifter ska utföras som trots detta placeras i ett projekt i syfte att särskilja dem från 
moderorganisationens verksamhet. Det kan också vara så att en uppgift måste utföras snabbt 
och man vill fokusera alla resurser för att snabbt och effektivt finna en lösning på ett problem 
eller för att nå det uppsatta målet (jfr. Engwall och Svensson, 2001). Sannolikt är det så att det 
som beskrivits som små projekt ovan är det som generellt också blir korta projekt och vice 
versa, även om det kan finnas undantag enligt figur 3.  

2 4 
Stora och Korta Stora och Långa 

  
Stora 
projekt 

Större uppgradering  
av system 

Systemleverans 
 

Utveckling av nytt 
mobiltelefonsystem

1 3 
Små och Korta Små och Långa 

Små 
projekt 

  
Mjukvaruutveckling Organisations-

utveckling  
 Konsultprojekt 

Underhållsavtal

Långa projekt Korta projekt  

Figur 3. Exempel på indelning av projekt i korta, långa, små och stora. 

 

Projekten i ruta 4 är den typ av stora projekt som projektledningsmodellerna utvecklades för 
och där skulle nämnda JAS-projekt passa in medan produktutvecklingsprojekten skulle hamna 
i ruta 1 eftersom de både personellt och ekonomiskt måste ses som små (jfr. Turner, 1993; 
1999). Rutorna 2 och 3 representerar något som inte självklart ses som projekt. Stora korta 
projekt (ruta 2) kan t.ex. vara ett servicestopp vid en pappersfabrik eller ett kärnkraftverk. 
Dessa arbeten medför ofta stora kostnader i samband med ett kort stopp. Långa projekt som 
inte är så kostsamma (ruta 3) kan vara organisationsutvecklingsprojekt som kan pågå under ett 
par år men kostnaderna blir sällan så omfattande. Det kan också handla om 
vägunderhållsprojekt som kan spänna över flera år utan att kostnaderna blir särskilt stora. 

Förutom att de korta projekten kan ge mer tidspress, ge mindre tid för grupputveckling så 
följer ett antal effekter på hur miljön runt projektet ser ut. Dessa effekter kommer att 
diskuteras utförligare i kapitel 5 om den organisatoriska kontexten.  
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UNIKA ELLER RUTINMÄSSIGA PROJEKT 
Ett annat sätt att dela in projekt kan vara efter en utveckling av Turner och Keegans (1999) 
idéer om att produkten, projektets resultat, är något som gjorts tidigare eller är nytt. Det 
bygger på en gradient i hur unikt ett projekt är. Har ett liknande projekt utförts tidigare eller är 
det ett helt nytt koncept. Om liknande projekt genomförts tidigare, kanske det handlar om att 
vidareutveckla en produkt eller någon typ av tillverkningsprojekt för en ny kund i ett nytt 
sammanhang men ändå relativt lika tidigare projekt. I så fall kan mycket av det tidigare 
materialet återanvändas och kunskapen finns troligen kvar i företaget om hur projektet ska 
genomföras och vilka problem som kan uppstå, i alla fall vilka som uppstod förra gången. Om 
ett projekt däremot är nytt för företaget, en ny produkt som ska säljas eller utveckling av nya 
produkter för nya behov. i detta fall finns inga erfarenheter inom företaget och det blir inom 
projektet som de nya erfarenheterna ska göras, vilka metoder och rutiner som ska användas 
måste provas ut.  

Nära denna indelning ligger Shenhar och Dvir (1996) som delar in projekt efter omfattning 
och komplexitet. Utifrån en contingency-ansats2 ställer de olika typer av projekt inför olika 
typer av ledarskap och styrproblem. De menar att stora och komplexa projekt genomförs och 
skiljer sig från dem som har lägre grad av komplexitet och omfattning. I de stora och 
komplexa projekt som Shenhar och Dvir talar om är det själva projekten som är komplexa 
medan det, enligt respondenterna i mina tidigare studier, är miljön i och omkring små och 
korta projekt som är komplex. Detta kan bero på att i och med att tiden är en så starkt 
begränsad resurs, så leder det ofta till tidspress, arbetsbelastning och engagemang (jfr. Zika-
Wiktorsson, 2002: 33 ff).  

 

                                                 
2 Contingency-teori utgår, förenklat, ifrån att det inte finns en enda ledare som generellt är bättre än någon annan 
utan att det i varje situation finns en ledare som är bättre än andra för just den situationen. I en annan situation 
finns en annan ”bästa ledare” (jfr. Fiedler, 1976). 
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Kapitel 4 - Projektledare och projekt-
ledning 

 

 

Vad innebär det att vara projektledare? Frågan besvaras olika av personer med olika bakgrund 
och Buchanan och Boddy (Buchanan och Boddy, 1992) diskuterar att projektledaren har tre 
olika fokus i sitt arbete. Det första handlar om projektets innehåll och projektledarens 
erfarenhet och kunskap om detta. Det andra handlar om det administrativa arbetet och dess 
verktyg och metoder för att leda projektet. Det tredje fokus handlar om processen och 
förmågan att hantera andra inblandade personer och den kontext där projektet finns.  

Projektets innehåll och hur det är kopplat till projektledarens arbete diskuterades i föregående 
kapitel om Projektet och kommer därför inte att ytterligare att behandlas här. Här behandlas 
istället projektledarens förmåga att hantera omgivningen och mötet med andra personer samt 
några av de metoder och modeller som finns för att hjälpa projektledaren i hans eller hennes 
arbete. 

Projektledarens interpersonella och kontextuella förmåga 

När Bennis (1990) intervjuade ett antal framstående amerikanska ledare såg han att deras 
bakgrund uppväxtförhållanden och erfarenheter påverkade hur de utvecklades till ledare. Han 
anser att om en person haft en besvärlig uppväxt i något avseende och har lärt sig hantera 
detta på ett bra sätt, blir personen en bra ledare som kan förstå och anpassa sig till nya 
situationer. Även i Kotters (1982) studie kan man se hur olika personers olika bakgrund med 
utbildning, karriärvägar, och personlighet medför att de arbetar på olika sätt.  

BAKGRUND / SOCIALISERING 
Campbell et al. (1970: 475) föreslog att chefers effektivitet beror på intelligens, 
naturbegåvning, skicklighet, intressen, personlighet, attityd, förväntningar och belöningar. För 
att se kopplingen från ett annat håll tar vi hjälp av Bourdieu (1984) som beskrev hur 
individers bakgrund, kallad Habitus, med sociala och kulturella förhållanden, utbildning, 
personlighet med mera, påverkade hur de kunde anpassa sig till nya miljöer och nya 
omgivningar. Bourdieu studerade främst hur personer hanterade kulturella skillnader mellan 
sociala klasser, när de gjorde vad vi idag brukar kalla en klassresa.  

För Bourdieu innehåller Habitus både individens sociala referensramar, föräldrarnas yrke 
inkomstnivå och boendeförhållanden, och individens egen utbildningsnivå, yrke, bostadsort, 
inkomstförhållanden. Bourdieu menar att denna bakgrund påverkar hur personen kan hantera 
den sociala klass där han eller hon befinner sig.  

Detta bekräftas också när man läser Hurrelmanns (1988) beskrivning av socialiserings-
processen. Han beskriver uppväxten som den tid då personen formas av sin omgivning. Att 
försöka passa in i de spelregler och de mönster som personer och samhället omkring individen 
skapar. Olika utbildningar kan ge olika referensramar vilket skulle leda till att olika sociala 
mönster formas. Vad som är socialt accepterat i en bransch eller yrkeskår kanske skiljer sig 
från vad som är accepterat i en annan. Om projektledaren fått en ekonomiskt inriktad 
utbildning så ger det metoder och arbetssätt att hantera olika situationer, vilket styr agerandet i 
en riktning. På liknande sätt skulle en ingenjörsutbildning ge andra referensramar och ett 
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annat sätt att agera. Individen blir på så vis upplärd till en kultur och till ett handlingsmönster 
som är accepterat i den omgivning han eller hon befinner sig.  

På arbetsplatsen flyttas man ofta mellan olika kulturella miljöer, ena stunden träffar man sina 
chefer, i nästa stund möter man kollegorna i korridoren för att ännu en stund senare möta sina 
medarbetare. Projektens olika intressenter kommer också med olika kulturer och bakgrund. 
För att kunna hantera dessa måste projektledaren kunna möta dessa olika kulturer och göra sig 
förstådd och accepterad i de olika miljöerna (Zaccaro et al., 1991). Denna förmåga skulle 
också kunna beskrivas som ”emotionell intelligens” (Goleman, 1996).  

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och hantera sina egna känslor, att förstå 
andra människors känslor, att kunna hantera relationer med andra människor samt att 
motivera sig själv (Goleman, 1996). Personer med hög emotionell intelligens har större 
förmåga att förstå andra människors agerande och kan därför lättare lösa konflikter och de kan 
också agera innan konflikt uppstår. I och med att de kan förstå andra människor kan de också 
lättare anpassa sig till nya förhållanden, i relation till nya människor.  

För att föra över Bourdieus resonemang om habitus till arbetsplatsen skulle projektledarens 
arbete och hur han eller hon hanterar olika situationer påverkas av bakgrund, utbildning och 
utbildningsnivå, ekonomiska förhållanden, familjeförhållanden och personlighet.  

PERSONLIGHET/LEDARSTIL 
Adizes (1979) beskrev fyra roller som en företagsledare måste ha för att organisationen ska 
fungera. Han eller hon måste vara producerare, administratör, entreprenör och integrerare. 
Med detta menar han att ledaren inte bara kan fokusera på vad som blir uträttat, vad som 
produceras, utan måste också vara initiativrik och komma med nya idéer, kunna administrera 
och hantera personalen så att de utnyttjas på bästa sätt. Det går heller inte att fokusera på 
någon enskild av de andra rollerna utan ledaren måste kunna utveckla hela sitt register så att 
han eller hon täcker in alla delar, kanske inte lika bra men ändå i viss mån, för att bli effektiv. 

Ledarens personlighet kan också påverka hur han eller hon leder ett projekt. Thoms beskriver 
hur ledarens tidsfokus påverkar. Vissa personer planerar flera, eller många, år i förväg medan 
andra fokuserar mer det som händer idag, eller kanske på vad som redan har skett (Thoms, in 
press). Om detta resonemang stämmer kan det få konsekvenser på hur en projektledare agerar 
i och leder sitt projekt. I extremfallet skulle projektledare med långt tidsfokus lägga mycket 
tid på planering av vad som kommer och kanske tittar mer på vad som ska hända efter detta 
projekt än på vad som händer här och nu. Liknande skulle en projektledare med kort tidsfokus 
främst se till vad som händer idag och kanske skulle projektet ha svårt att följa en rak linje 
mot målet.  

I denna studie kommer inte någon undersökning av hur den emotionella intelligensen eller 
förmågan att hantera olika kulturer påverkar projektledarens agerande att göras. Dessa 
frågeställningar hamnar mer inom psykologins och sociologins områden och därmed utanför 
syftet med denna studie. Frågorna är viktiga för förståelsen av projektledarens agerande men 
vi försöker här att istället bara förstå vilka faktorer som kan påverka hur projektledaren 
arbetar och lämnar djupare studier till senare. Genom att förstå dessa samband, eller i alla fall 
ha dem i minnet, kan vi lättare förstå vad det är som driver projektledaren att agera på ett sätt 
eller annat.  

Projektledningens metoder och verktyg  

Om man läser i PMBoK om vad projektledning är får man veta att det handlar om att genom 
ett antal processer använda sig av sina kunskaper och färdigheter och olika tekniker och 
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verktyg för att nå projektmålen (PMBoK, 2000: 6). Projektledaren arbete blir med denna 
beskrivning en instrumentell och rationell process som skiljer sig markant från den bild av 
projektledning som t.ex. Christensen och Kreiner (1998) beskriver. Christensen och Kreiner 
menar att projektet är ”i händerna på” omgivningen och påverkas av olika faktorer som för 
projektledaren är i det närmaste okontrollerbara. I och med den osäkerhet som projektet 
befinner sig i har ett antal projektmodeller utvecklats i syfte att skapa en hetlig grund för 
projekt, som på något sätt ska kunna hållas stabil och bland annat leda till högre effektivitet 
(Eskerød och Östergren, 2000). Ett exempel på detta är Ericssons projektledningsmodell, 
PROPS, som syftar till att ”stödja en affärsfokuserad, effektiv och framgångsrik 
projektledning i multiprojektmiljö” (Introduction to PROPS and PROPS terminology, 2000: 
3).  

PROPS inleds med en beskrivning av begrepp och referensram omkring projekt och 
projektledning som ger en gemensam förståelse för ”manualens” fortsättning. På detta sätt 
skapas en gemensam begrepps och referensram mellan dem som använder PROPS. Vidare 
beskrivs projektorganisationen och olika personers roller i och omkring projektet. När sedan 
de olika delarna (faserna) av projektet gås igenom beskrivs projektledarens arbete som ett 
antal uppgifter. Till exempel står det, efter en introduktion om vad genomförandefasen 
innebär, att projektledaren är ansvarig för ”att genomföra aktiviteterna i genomförandefasen 
som beskrivs i projektledningsmodellen” (PROPS Manual for Project Managers, 2000: 78).  

Senare i samma dokument beskrivs projektledarens arbete i ett enskilt projekts 
genomförandefas. Där handlar det om att ”ständigt granska och förbättra processer, metoder 
och verktyg som används i projektet för att säkerställa att projektet genomförs med hög 
kvalitet” (PROPS Applied, 2000: 12). Det handlar också om att undersöka och ge feedback 
för att processerna ska förbättras och att erfarenheter sprids till hela organisationen. I ett 
delprojekt, då ett stort projekt är indelat i flera mindre projekt, ska delprojektledaren under 
genomförandefasen etablera delprojektet, handleda medarbetarna och kontrollera att teamet 
fullgör sina uppgifter enligt planerna samt se till att projektet lämnas över till huvudprojektet 
(PROPS Applied, 2000:106). Som man påpekar i manualen ges inga metoder för hur de olika 
aktiviteterna eller uppgifterna ska genomföras utan detta måste bestämmas från fall till fall, 
eller projekt till projekt (PROPS Manual for Project Managers, 2000: 4). I och med detta blir 
PROPS-modellen ännu en beskrivning av vad som ska göras men inte hur projektledaren ska 
arbeta.  

Ledning av projekt 

När ledarskap behandlas i projektlitteratur handlar det oftast antingen om vilka uppgifter som 
ska utföras, som nämnts ovan, eller om att leda ett projektteam (jfr. Cleland och King, 1988; 
Pinto et al., 1998), alltså de mjuka delarna av jobbet. Sällan behandlas ämnet vad det innebär 
att vara projektledare, annat än i handboksform.  

I stora projekt blir projektledaren mycket lik en VD för ett större företag. Arbetet handlar om 
att ha överblick över vad som händer i projektet och att vara ”ansiktet utåt” och ha kontakt 
med omgivningen. I mindre projekt kommer projektledaren närmare medarbetarna, projekt-
ledaren blir en del i gruppen och arbetar sida vid sida med medarbetarna (Wenell, 2001) och 
blir mer av vad Margerison och McCann (1993) skulle kalla ”linker”, den person som binder 
samman teamet och de olika personerna.  

Hur man som ledare agerar beror förutom på den situation där man är satt att leda också på 
den person man är, vilken personlighet och ledarstil man har. Några individer är styrande och 
vill peka ut riktningen och planerar i detalj och arbetar för att medarbetarna ska följa den plan 
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som man har ritat upp. Andra ledare fokuserar mer på medarbetarna och ser det som naturligt 
att alla ska var med och planera och enas om målet för projektet och de strukturer och regler 
som styr detta. (jfr. Nilsson, 2002) 

Som vi ska se i nästa kapitel påverkar också erfarenheter från tidigare arbeten och tidigare 
projekt liksom den utbildning projektledaren fått. När en händelse inträffar som projekt-
ledaren tidigare upplevt eller hanterat i tidigare sammanhang kan ledaren använda en 
erfarenhetsbaserad lösning på problemet (jfr. Gällstedt, 2002). Beroende på vilka kurser i 
ledarskap och projektledning projektledaren har läst kan sannolikt också ledarstilen eller sättet 
att leda variera.  

Dessa faktorer kan påverka hur projektledaren agerar i olika situationer och den process det 
innebär att leda projekten men projektledarnas person, personlighet och ledarstil kommer inte 
i sig att analyseras förutom det som framkommer i intervjuer och i direkt handlande när det 
påverkar projektet. Det fokus som blir på projektledaren blir i stället på hur hon eller han 
agerar och handlar när hon/han leder projektet i denna kontext.  
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Kapitel 5 - Kontexten 

 

 

För att förstå hur ett projekt fungerar och vad som händer i det måste man också försöka 
förstå det sammanhang, den kontext, där projektet finns (Engwall, 2003). Kontext är 
egentligen ett begrepp som beskriver ett textavsnitts förhållande till omgivande text. Svenska 
Akademinens (SAOB, 2003) beskrivning av ordet är enligt följande: 

[Kontext är] text i sitt sammanhang (ofta i motsättning till: […] anmärkning); (ett 
skriftställes) sammanhang med det föregående o. efterföljande; (en skrifts) innehåll; vanl. i 
best. form. 

Beskrivningen liknar den som Oxford English Dictionary Online (2002) har av context där de 
menar att detta också används bildligt och i överförd mening: 

The whole structure of a connected passage regarded in its bearing upon any of the parts which 
constitute it; the parts which immediately precede or follow any particular passage or ‘text’ 
and determine its meaning. 

I detta arbete används begreppet kontext som en beskrivning av omgivningen eller 
sammanhanget till projektet och projektledaren. Projektet, och därmed också projektledaren, 
påverkas av det sammanhang och den omgivning där det finns. Vad som hände före, vad som 
ska hända efter projektet liksom vad som händer samtidigt som projektet antas ha betydelse 
för hur projektet planeras, leds och drivs. Detta understryks av Engwall (2003) som menar att 
projekt inte kan studeras oberoende av sin omgivning utan att de ständigt påverkas av vad 
som händer runt omkring, före och efter. Denna definition av kontexten innebär att 
projektledaren och det studerade projektet befinner sig i kontexten av företaget, historien och 
framtiden samt av livet i övrigt. Projektet blir därmed en del av projektledarens kontext 
liksom projektledaren blir en del av projektet och projektets kontext.  

För att tydligare kunna se hur kontexten påverkar projektet och projektledaren har jag valt att i 
kontexten endast innefatta den organisatoriska kontext där projektet och projektledaren 
befinner sig vilket innebär att den kontext där projektledaren befinner sig utanför företaget, 
det vi normalt kallar för hans fritid, historia och personlighet, inte innefattas utav kontexten 
utan behandlas som en del av projektledaren. Kontexten blir då ett samlingsnamn för den 
organisation, det företag, som omsluter projektet. I detta innefattas då också dess historia, 
samtid och framtid vilket inbegriper personer, projekt, och händelser som påverkar hur 
projektledningen i det studerade projektet genomförs. Följaktligen behandlas projektets 
intressenter som en del av projektet i den mån de påverkar projektet men om de påverkar 
andra projekt eller andra personer i företaget som i sin tur påverkar projektet, räknas de till 
kontexten.  

När jag i det följande använder ordet kontext utan ytterligare förtydligande menas alltså den 
organisatoriska kontext som diskuterats och definierats ovan. I resten av detta kapitel ska vi se 
hur den organisatoriska kontexten ser ut, vad den innehåller och hur den kan tänkas påverka 
projektet och hur detta leds. 
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Projektets kontext 

I studier av projektorganisationer har projektens kontext, som den definierats här, fått allt 
större betydelse. Bland andra Galbraith (1971; 1973) Larson och Gobeli (1987) och Hobday 
(2000) visar hur olika typer av organisationer, egentligen olika typer av matrisstrukturer, 
påverkar resultaten och hur olika projekt lyckas. Blomquist (2003) och Engwall (2003) 
argumenterar för att historien också har betydelse för vad som händer i projektet och hur detta 
leds. Ett antal författare, däribland Evaristo och van Fenema (1999), diskuterar hur projekten 
utvecklas mot en större geografisk spridning och vad detta får för konsekvenser. Till detta 
kommer vi senare men först ska vi studera hur företag kan skilja sig åt beroende på om de 
bedriver singel- eller multiprojektverksamhet.  

ETT ELLER FLERA PROJEKT 
I ett försök att kategorisera organisationer som använder projekt kan man börja med att dela in 
dem i singel- eller multiprojektföretag, se Tabell 2. Företag som driver enskilda projekt gör 
det på flera olika sätt vilka kan få något olika konsekvenser för projektledarens situation. I 
några företag bedrivs den ordinarie verksamheten i traditionell linjeorganisation men så 
kommer någon med en idé som man vill studera vidare, kanske en produkt måste utvecklas 
vidare, eller kanske organisationen måste utvecklas för att bättre svara mot omgivningens 
krav. I dessa fall placeras dessa uppgifter ofta i enskilda projekt och projektformen som 
arbetsmetod hör i dessa företag ofta till undantagen (jfr. Galbraith, 1971). 

Tabell 2. En beskrivning av skillnader mellan singelprojekt och multiprojekt. 

 Singelprojekt Multiprojekt 

Huvudorganisationens typ Linje- eller matrisorganisation  Matris- eller projekt organisation 

Exempel på projekt Små förändringsprojekt, STORA 
utvecklings-/ tillverkningsprojekt 

Komplexa förändringsprojekt, 
”Traditionell” projektverksamhet, 
Konsultprojekt 

 

Andra företag är mer vana vid att bedriva projekt och har väl utvecklade modeller och rutiner 
för detta. Det kan då handla om att företaget får en stororder som de hanterar som ett projekt 
vilket kräver att hela eller nästen hela företaget engagerar sig i detta enda projekt. En variant 
på detta tema är också de projekt, t.ex. JAS-projektet eller byggandet av Öresundsbron, där 
flera företag skapar en projektorganisation för att lösa ett problem eller att bygga något större 
byggnadsverk. I det senare fallet ligger projektet utanför de enskilda organisationerna men har 
en tydlig koppling till dem. Projekten i de två senare fallen är ofta stora medan de, relativt 
sett, är mindre i företag som undantagsvis arbetar med projekt (Turner, 1999).  

Företag som driver projekt både parallellt och sekventiellt, flera projekt pågår hela tiden och 
det ena avlöser det andra, brukar kallas för multiprojektorganisationer (Engwall och Jerbrandt, 
2003; Payne, 1995). I denna typ av företag är projekt en del av vardagen och ofta finns det 
utvecklade rutiner för att hantera de olika projektens inbördes relation. Det är denna typ av 
organisationer som detta kapitel främst ska behandla även om en del av det som följer även 
kan appliceras på singelprojektorganisationer. 

I företag som driver parallella projekt är projekten ofta mindre och kortare än projekt i företag 
som driver enstaka projekt (Payne, 1995), även om undantag finns (jfr. figur 3, sid 19). 
Projekt i multiprojektorganisationer måste hela tiden tävla med andra projekt inom 
organisationen om de ekonomiska och personella resurser som krävs för att fullfölja uppgiften 
(Sjögren Källqvist, 2002; Turner, 1999). Detta får konsekvenser för möjligheterna att fullfölja 
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projekten inom de ramar som fastställts men även på arbetssituationen i projektet (jfr. 
Gällstedt, 2002).  

Enligt Payne (1995) är det vanligt att både projektledarna och medarbetarna i dessa 
organisationer arbetar i flera projekt parallellt. Det är alltså inte bara projektledaren som 
måste försöka fördela och prioritera sin tid mellan de olika projekten. För projektledaren 
innebär detta att han eller hon också måste kontrollera andra projekt i organisationen för att på 
detta sätt kunna förutse om en av medarbetarna kommer vara upptagen med ett annat projekt 
som har fått problem. Följden av detta skulle kunna bli att det egna projektet drabbas av att en 
medarbetare blir alltför mycket upptagen i ”problemprojektet”. Genom att vara förutseende 
kan projektledaren omfördela resurser och arbetsuppgifter i sitt eget projekt för att minska 
effekten av problem som uppstår i andra projekt. (Nilsson, 2002) 

När författare i projektlitteraturen diskuterar Multi-project management diskuterar de ofta 
projekten på organisationsnivå, en eller flera hierarkiska nivåer ovanför projektledaren (jfr. 
t.ex. Artto et al., 2002; Murray-Webster och Thiry, 2000). Det handlar till exempel om hur 
ledningen ska hantera sina olika projekt i program eller portföljer. Det finns många betydelser 
av dessa ord men generellt kan man säga att ett program är när man inom företaget samlar ett 
antal projekt som har liknande mål. Projekten i programmet försöker man driva dessa efter en 
övergripande plan för att nå strategiska fördelar (jfr. Murray-Webster och Thiry, 2000). I en 
portfölj har projekten inte nödvändigtvis något samband men företaget strävar dock mot att ha 
en plan för hur de ska drivas tillsammans och för hur resurserna ska fördelas (jfr. Martinsuo 
och Dietrich, 2002).  

I diskussioner om dessa modeller koncentreras samtalet ofta kring den strategiska ledningen 
av projekt och om hur projekten ska prioriteras och planeras inbördes för att företaget ska 
kunna dra störst nytta av dem. Hur multiprojektledning går till, alltså hur projektledaren som 
har att hantera flera projekt samtidigt gör, vet vi förvånansvärt lite om. Av beskrivningar av 
multiprojektledning på högre nivå kan vi läsa oss till och eventuellt dra vissa slutsatser om 
under vilka omständigheter projektledaren har att arbeta och hur omgivningen kan påverkas 
eller påverka, men det säger lite om vad arbetet innebär i realiteten.  

LINJE-, MATRIS- ELLER PROJEKTORGANISATION 
På sätt och vis kopplat till föregående avsnitt är hur förhållandet mellan organisationen och 
projektet ser ut, se Figur 4. Organisationen kan vara en ren linjeorganisation eller en ren 
projektorganisation. I företag som arbetar med projekt är också någon av mellanformerna, 
olika matrisorganisationer, vanliga.  

Det traditionella sättet att organisera ett företag brukar vara som en linjeorganisation. Den är 
indelad efter olika funktioner eller avdelningar, t.ex. forskning och utveckling, tillverkning, 
ekonomi m.m., som är separata och varje avdelning gör sin del. I den renodlade formen av 
linjeorganisation är projekten, om de över huvud taget existerar, främst undantag och det 
mesta av verksamheten utförs av de enskilda avdelningarna (jfr. Galbraith, 1971; Galbraith, 
1973). Multiprojektverksamhet i denna typ av organisation är ovanlig även om det kan 
förekomma att flera projekt drivs samtidigt. 

I den andra extremen har vi projektorganisationen där allt görs i projekt där, i extremfallet, 
alla ”avdelningar” är representerade. I denna typ av organisationer har projekten tagit över 
linjens roll och medarbetarna tillhör och är anställda i olika projekt snarare än i olika 
avdelningar. Projektet startar ofta med utredning och design och slutar med leverans av den 
färdiga produkten eller med det efterarbete som projektet innehåller. I projektorganisationer 
finns ofta en koppling och ett samarbete mellan alla professioner under en stor del av 
projektet (Galbraith, 1971). Hobday (2000) menar att projektorganisationen passar bra till 
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stora, högriskprojekt eftersom den medför en relativt flexibel organisation som lätt kan 
anpassas till omgivningens ändrade krav eller förutsättningar. Med den stora flexibiliteten och 
anpassningsförmågan kommer en av de större nackdelarna med denna typ av organisation, de 
har svårt att koordinera resurser och processer och kan därför missa att ta till vara på 
erfarenheter som gjorts eller arbete som utförts i liknande projekt (Tell och Söderlund, 2001).  

 

 

VD VD VD 

Projekt-
chef 

Projekt-
chef 

Linjechef Linjechef Linjechef Linjechef Linjechef Linjechef Linjechef 

Avdelning 
A Avdelning Avdeln ng i

C Avdelning Projekt-
avdelning Avdelning Avdeln ng i

B Avdelning Projekt-
avdelning B D A C 

    
                 Projekt     A Projekt A 

                 Projekt     B Projekt B 

                 Projekt     C Projekt C 

a b c

Figur 4. Exempel på olika organisationsformer: a. Linjeorganisation, b. Matrisorganisation och 
c. Projektorganisation. Efter Hobday (2000). 

 

Mellan dessa extremformer finns det en glidande skala med olika former av 
matrisorganisationer (Galbraith, 1971; Hobday, 2000; Larson och Gobeli, 1987). Några 
matrisformer brukar kallas Linjematris, Balanserad matris, Projektmatris och visar på hur 
linjechefens respektive projektledarens inflytande minskar respektive ökar, Figur 5. För 
projektledarna i de nämnda organisationsformerna blir arbetssituationen och innehållet olika 
beroende på vilken relation de har till linjechefen. Ansvarsbördan blir större i organisationer 
som närmar sig projektorganisationer medan linjechefernas inflytande ökar ju närmare 
linjeorganisation företaget är. Larson och Gobeli (1987) menar att matrisorganisationer där 
projektledarna har mer makt än linjecheferna tenderar att vara effektivare än 
matrisorganisationer där linjecheferna har mer eller lika mycket makt. Ovanstående 
resonemang skulle medföra att hur projektledarnas arbete ser ut är strakt beroende på vilken 
typ av organisation som de arbetar i.  

 

Linjechefen 
beslutar Relativt 

inflytande 
Projektledaren 
beslutar

Linjeorganisation 
 

Projektorganisation Matrisorganisation 

Figur 5. Projektledarna tar över linjechefernas makt ju längre mot projektorganisation företaget kommer. Efter 
Galbraith (1971). 

 

Hur organisationen ser ut, om den är enkel- eller multiprojektorganisation eller om det är 
linje-, matris- eller projektorganisation, ger inte hela svaret på hur projektledaren agerar i 
projektet. Blomquist (2003) och Engwall (2003) försökt visa och hävdar att även historien har 
betydelse för hur projekten leds och hur de lyckas. 
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DÅTIDENS, NUTIDENS OCH  FRAMTIDENS BETYDELSE 
Hur ett företag bedriver sin verksamhet beror också på vad som hänt tidigare i organisationens 
historia (Blomquist, 2003). Här kan den ursprungliga verksamhetens särskilda krav sätta spår, 
även sedan den aktuella verksamhetsgrenen lämnats. Det kan finnas kvar som traditioner eller 
i kommentarer som ”Så har vi alltid gjort”. Det kan också vara effekter av tidigare beslut eller 
hur andra projekt fungerat eller inte fungerat som lett fram till att nya rutiner eller processer 
tagit form (Blomquist, 2003). Evaristo och van Fenema (1999) diskuterade hur olika 
utveckling mot större geografisk spridning ger upphov till olika problem och svårigheter. 
Detta visar att den historiska utvecklingen kan vara viktig att förstå om man vill förstå varför 
projekt hanteras som de gör.  

Samtidigt som projektet pågår kan det i kontexten hända saker som påverkar hur projektet 
hanteras. Exempel på detta ges av bland andra Sjögren Källqvist (2002) där hon visar hur 
ändrade prioriteringar mellan olika projekt kan sätta ett projekt på sparlåga medan ett lägre 
prioriterat projekt av någon anledning måste ta alla resurser. Det kan också vara så att två 
projekt behöver samma resurs för att fullfölja sitt uppdrag och det ena projektet blir försenat. 
Om det är en kritisk resurs det handlar om kan även det andra projektet bli försenat eftersom 
det måste vänta på att det första projektet blir färdig innan det får tillgång till resursen och kan 
fortsätta sitt arbete.  

Framtidens betydelse för projektet har inte diskuterats i samma utsträckning som historiens 
och samtidens betydelse. Det är dock inte allt för långsökt att tänka sig att det som ska hända 
efter projektet är avslutat kan ha inflytande även på det som händer i det nu pågående 
projektet. Kanske vissa av medarbetarna ska sluta i företaget efter projektet avslutas eller flera 
av medarbetarna kommer att arbeta med ett betydligt mer stimulerande och utmanande 
projekt efteråt. Detta kan då ha inflytande på deras arbete i det pågående projektet. Dessa 
effekter är också sådant som projektledaren måste förutse och förbereda sig på att hantera. 
Enligt Thoms fokuserar och planerar visionära och kreativa ledare ofta betydligt längre fram i 
tiden, än många andra personer vilket skulle kunna innebära att vad som kommer att hända i 
framtiden skulle kunna ha stor inverkan på, eller betydelse för, hur dessa projektledare arbetar 
(Thoms, in press).  

GEOGRAFISK SPRIDNING 
Projekt kan ibland ses som diffusa och otydliga (Turner och Cochrane, 1993). Detta gäller 
inte minst i de fall då projekten genomförs på flera geografiska platser. Ett projekt kan finnas 
på en plats eller med delar på flera platser (Evaristo och van Fenema, 1999). Företag som 
driver flera projekt samtidigt kan därmed ha sina projekt spridda på många olika sätt, se figur 
6. Det kan vara ett program där alla projekt finns på samma plats, eller där projekten är 
spridda över olika platser. Programmen kan vara flera stycken på olika, skilda platser eller 
projekten är fördelade på olika platser där en plats genomför en del av ett projekt eller där 
vissa platser är engagerade i flera projekt. I sin studie fann Evaristo och van Fenema (1999) 
också att hur projekten genomfördes berodde mycket på hur organisationerna utvecklats till 
att bedriva projekt på flera platser. För projektledarna kan detta innebära att de ibland måste 
anstränga sig extra för att hålla sig ajour med vad som händer med projektet på de platser där 
de inte befinner sig. Det blir också svårare att veta vad som händer i andra projekt på andra 
platser och hur de kan komma att påverka det egna projektet. 
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 Enskilda projekt Multiprojekt 

En plats Traditionella projekt Program på samma plats 

 

Flera traditionella projekt 

 

Flera program på olika 
platser 

Flera platser Fördelat projekt 

Flera fördelade projekt: 
diskreta platser 

Flera fördelade projekt: 
delade platser 

Figur 6. En modell av hur projekten kan vara spridda över olika platser, efter Evaristo och van Fenema (1999). 
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Kapitel 6 - Sammanfattande 
utgångspunkter 

 

 

Studien av projektledarnas arbete bygger på att projektledning påverkas av tre olika faktorer: 
1) Det aktuella projektet med dess ramar, intressenter och informationsflöden; 2) 
Projektledarens erfarenheter, utbildning, personlighet och ledarstil, och; 3) Kontexten med 
företagets kultur och struktur samt projektledarens övriga projekt, se figur 3. Enligt den 
diskussion som förts hittills kommer projektledaren och hans/hennes agerande vara i fokus. I 
studien analyseras projektledarens handlande framför allt utifrån det aktuella projektet och 
den kontext det befinner sig i. Att helt bortse från individens bakgrund verkar omöjligt och 
sannolikt inte heller önskvärt även om fokus i denna studie inte ligger där.  
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Figur 7. Projektets, projektledarens och kontextens påverkan på projektledarens ledning av ett kort projekt. 

 

Projektet påverkar ledarens agerande på flera sätt. Det kan till exempel vara projektets 
intressenter som har synpunkter på hur projektet ska drivas och kan komma med förändringar 
som i olika skeden påverkar projektet och ställer nya eller andra krav som projektledaren 
måste hantera. Kunder kan ändra sina krav på slutprodukten, nya lagar kan ställa krav på t.ex. 
miljöanpassning, resursägare som finansiärer och linjechefer kan begränsa projektets budget 
eller planera in medarbetarna på andra projekt som konkurrerar med det aktuella projektet om 
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resurser eller också kan företagsledningen uttalat eller kanske oftare outtalat prioritera ner 
projektet så att andra projekt får större tillgång till resurserna. Medarbetare som arbetar i 
andra projekt som får problem kan också påverka projektet och kräva tid från medarbetarna 
som annars skulle ha hört hemma i det studerade projektet. Samtliga dessa händelser måste 
hanteras på ett sätt så att projektet går att genomföra utan att medarbetarna förlorar 
motivationen för det. Också den information som kommer projektledaren till del måste 
hanteras på olika sätt genom handlingar som ofta får effekter på projektet. De mål-, tid- och 
kostnadsramar som finns uppställda utgör även de ett ramverk för projektledarens arbete och 
påverkar handlandet både direkt och indirekt.  

Den kontext som projektledaren och projektet befinner sig i påverkar också hur projektledaren 

Projektledaren som individ har en personlighet som till viss del avspeglas i projektledarens 

Den teoretiska modellen ska användas som utgångspunkt för analys och förståelse av hur 

Ledning av korta projekt 

Att leda projekt kan vara särskilt intensivt när varje projektledare har flera korta projekt 

När allt går enligt planerna klarar sig projekten relativt bra utan projektledarens inblandning. 

hanterar och agerar i projektet. I denna studie har projektledarna korta, parallella projekt 
vilket är något av en extremform i förhållande till traditionella organisationer när det gäller 
struktur och komplexitet. I traditionella organisationer är relationerna mellan olika delar i 
organisationen och mellan de olika individerna relativt tydligt definierade medan den i den nu 
studerade typen av organisationer förändras kontinuerligt. I denna typ av organisationer kan 
projektledarens övriga parallella projekt, om de är fyllda med problem av olika slag liknande 
dem ovan, kräva mycket uppmärksamhet. I och med detta kan det studerade projektet komma 
mer i bakgrunden än det skulle göra om övriga projekt gick enligt de uppställda planerna. 
Också företagets kultur kan påverka projektledarens agerande. Beroende på hur mycket makt 
projektledaren har han eller hon olika handlingsutrymme. Det kan också handla om hur 
företaget brukar driva projekt, traditioner som är inlärda sedan länge och som påverkar 
agerandet i och omkring projektet.  

ledarstil. Förutom personligheten kan ledarstilen till viss del också vara beroende av 
kontexten och av vilken fas projektet för tillfället befinner sig i. Ett projekt som följer 
planerna och där allt fungerar som det är tänkt behöver ledaren bara följa upp och uppmuntra 
eller motivera personalen medan han/hon i andra fall kan behöva vara mer styrande och ge 
direktiv om vad som ska göras, t.ex. när det uppstår problem. Genom att ha fått lära sig vad 
som är ett lämpligt sätt att lösa problem av ett visst slag kan de erfarenheter som 
projektledaren har fått av sitt tidigare arbete eller genom utbildning påverka hur situationer 
hanteras. I denna studie kommer inte projektledarnas personlighet eller ledarstil analyseras 
eller mätas separat utan hanteras endast som en bakomliggande påverkansfaktor. Som tidigare 
antytts är det inte ledarstil eller personlighet i ledarsituationen som ska studeras utan 
agerandet i den speciella kontexten. 

projektledarna planerar, styr och leder arbetet i korta projekt. Var och hur detta ska gå till 
beskrivs i följande avsnitt. 

samtidigt. Dessutom är projektledaren pressad från flera håll, alla projekt vill ha hans eller 
hennes uppmärksamhet och kraven från de olika projektens intressenter är påtagliga.  

Tyvärr ser vardagen sällan ut så då projekten ofta är planerade relativt snålt, ibland alltför 
snålt, både tidsmässigt och ekonomiskt (Cooper, 1998). Detta medför extra problem när 
företagen har flera projekt som är beroende av samma resurser och en försening av ett projekt 
påverkar resurstillgången på ett annat (Sjögren Källqvist, 2002). Projektledaren måste då 
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arbeta med att försöka skydda sitt projekt så att det inte drabbas alltför hårt av den förändrade 
resurstillgången (Nilsson, 2002).  

Mintzberg beskrev chefernas arbete som fragmenterat och till stor del reaktivt, att cheferna 

Pressen från alla olika projekts intressenter kan också vara betungande för projektledare då de 

försöker hantera händelser som oväntat uppkommer (Mintzberg, 1975). Sannolikt stämmer 
den beskrivningen väl även för projektledares arbete. De problem som uppkommer måste 
hanteras innan de blir för stora. Många problem kan man förutse och ha en hanteringsplan för 
så att problemet får en snabb lösning och effekterna inte blir så stora. Andra problem går inte 
att förutse och ha en handlingsplan för varför projektledaren måste agera instinktivt eller 
utifrån sin erfarenhet. Det uppsplittrade arbetet som cheferna i Mintzbergs studie hade är 
troligen än mer splittrat när varje projektledare har flera projekt som kan gå snett och som han 
eller hon måste ta hänsyn till. 

olika projekten hamnar i konflikt om resurser med andra projekt inom företaget eller mellan 
intressenter med olika krav. Dessutom måste projektledaren också hantera konflikter mellan 
medarbetarna i projektet.   

   

Projektledare i korta projekt  29 



 

   

30  A. Nilsson 



Kapitel 7 - Metodval och metod 

 

 

Här nedan ska jag beskriva hur jag gick till väga för att få kontakt med projektledarna och vad 
jag sedan gjorde för att få veta vad de gjorde. Kapitlet avslutas sedan med några ord om 
erfarenheter som kan vara bra att ta med sig till nästa studie.  

Vägen fram till en praktisk metod 

Frågeställningen i denna studie växte fram i samband med de tiotal intervjuer med 
projektledare och med projektledningskonsulter som tidigare genomförts. De intervjuerna 
fokuserade projektledarnas syn på gruppsammansättning och teamutveckling i projekt. Trots 
att innehållet inte stämmer helt överens med syftet och frågeställningen i den studie som 
presenteras här, var det utifrån erfarenheter från de intervjuerna som frågeställningen växte 
fram om vad projektledarna gör i korta projekt. Intervjuerna ledde också till en viss förståelse 
av projektorganisationer och hur projektledare upplever sin situation. Enligt Johansson-
Lindfors bestäms mycket av sättet att formulera en fråga eller problematisera en företeelse i 
den kunskapssyn som forskaren har, även om detta i många fall är omedvetet (Johansson-
Lindfors, 1997: 61). Den fråga som ställts här medförde att det var naturligt att genomföra en 
fallstudie av projektledare. Det var svårt att i förväg till exempel sätta upp teoretiskt baserade 
hypoteser inför en enkätstudie om projektledarnas arbete på grund av det bristande teoretiska 
underlaget av vad projektledarna gör. Istället syftade studien till att analysera vad 
projektledarna gjorde och det var viktigare att försöka samla mycket information om få 
projektledare än att bara ”skumma på ytan” av deras arbete (jfr. Johansson-Lindfors, 1997).  

I samband med att jag började få frågeställningen klar för mig läste jag om Mintzbergs (1973) 
studie som gav en modell för studien. Jag skulle följa projektledare och notera vad de gjorde. 
Jag sökte också inspiration från annat håll, till exempel från Carlson (1951), Kotter (1982) 
och Stewart (1988). Men, ju mer jag läste om dessa studier desto mer förstod jag att jag ville 
veta mer och det var inte riktigt deras typ av studie jag ville åt. Mintzberg använde vad han 
kallade för strukturerade observationer (Mintzberg, 1970) och fokuserade, liksom de övriga 
nämnda, mycket på hur cheferna använde sin tid. Det jag ville se var vad de gjorde, varför och 
vad de gjorde sedan. Vilka effekter fick deras agerande på deras agerande sedan de agerat? 
Visst, fördelningen av tiden kan säga mycket om arbetets innehåll och hur de prioriterar sin 
tid men varför de agerar på ett visst sätt och vad det får för effekter kommer inte fram genom 
en tidsstudie. För att komma åt denna, ytterligare, information behövde metoden utvecklas.  

Sayles (1964) genomförde vad Minzberg (1973) kallade ostrukturerade observationer av 
chefer vilka gav lite vidare inblick i arbetet. Det var dock inte förrän jag läste om Östergrens 
och Sahlin-Anderssons (1998) studie om läkares chefskap som en ny bild av hur studien 
skulle kunna gå till framträdde, med en annan typ av observation. Östergren hade ett mer 
etnografiskt inspirerat angreppssätt (Östergren och Sahlin-Andersson, 1998). För att få mer 
kött på benen och en förståelse av hur en etnografisk studie går till läste jag ett antal böcker. 
Jag visste att man som observatör observerar, men min stora fråga var vad som stod i 
anteckningarna när man kom hem. Alltså, vad mina handledare brukar kalla ”instant 
analysis”, vad är det man ser när man är på plats och vilka tankar är det man tänker om det, 
när man ser det. Hur går man praktiskt till väga? Det mest praktiska rådet kom från Jorgensen 
(1989: 8) där han beskrev hur man vanligtvis rekommenderar andra att pröva sig fram.  
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People interested in participant observation have been encouraged to become apprentices to a 
master practitioner, review classic studies exemplifying it, and go into the field and learn from 
direct experience. 

Jag hade ingen att följa med så jag frågade istället kollegor som gjort observationer om hur de 
gjorde och hur det fungerade. Jag läste också böcker av Spradley (1979; 1980) som gick 
igenom den etnografiska studien steg för steg och gav ett förhållningssätt som har varit 
värdefullt för studiens utveckling. Slutligen gav jag mig ut på ”fältet” för att prova mig fram 
och för att lära av mina egna misstag och lära mig mitt sätt att göra observationer. Jag ska inte 
säga att jag har gjort en studie enligt Spradley, jag är till och med osäker på om jag ska kalla 
det en etnografisk studie, men jag har i alla fall gjort en studie av projektledarens arbete som 
är influerad av etnografi men givetvis också av de tidigare nämnda studierna av chefer. 
Närmast ska processen att hitta projektledare beskrivas varefter en beskrivning följer av hur 
studien varit utformad samt en argumentation för de val som gjorts. 

Att hitta och kontakta projektledare 

Jag sökte företag som under en längre tid arbetat med projekt som huvudsaklig 
organisationsform och därmed hade erfarenheter och rutiner för hur projekt ska drivas och en 
vana att hantera problem som kan uppstå. Om inte denna kunskap finns är risken stor att detta 
kan påverka projektet och projektledaren. Syftet med studien är att studera projektledarens 
arbete och inte den process där ett företag börjar använda projekt och lär sig hantera dem och 
de problem (”barnsjukdomar”) som då kan uppstå och måste lösas. 

För att ha möjlighet att studera projektledarna i den kontext som beskrivits ovan bör företaget 
också driva projekt som är både parallella och sekventiella. Att studera företag med enstaka 
projekt skulle missa lite av poängen med komplexitet i organisationen även om en vanlig 
linjeorganisation ofta kan vara komplex på sitt sätt. Prioriteringen mellan olika projekt är en 
viktig effekt för studien och korta projekt förutsätts vara goda exempel på projekt med 
parallellitet och de effekter som detta medför, se diskussion ovan. I dessa projekt arbetar både 
projektledare och medarbetare i parallella projekt då det är just i dessa komplexa situationer 
som projektledaren ska studeras.  

För att få kontakt med projektledare vände jag mig till ett av de företag där jag tidigare 
intervjuat ett antal projektledare. Att vända sig till företag som jag tidigare varit i kontakt med 
var naturligt eftersom jag fått god kontakt med några av projektledarna och såg det som 
möjligt att fortsätta studien av dessa.  

Tyvärr hade de personer jag tidigare intervjuat slutat eller bytt arbetsuppgifter varför jag fick 
hjälp av avdelningschefen att hitta nya lämpliga projektledare som skulle stämma in på min 
studie. Man kan tänka sig att avdelningschefen hade vissa skäl att ge mig vissa projektledare 
men faktum är att de olika projekten fungerar lite olika och därmed fungerar projektledar-
jobbet lite olika. På grund av detta visade det sig i vår diskussion att det fanns skäl som jag 
måste acceptera till att jag inte kunde studera några av projektledarna, till exempel tidsbrist 
eller att projektledarna helt enkelt inte ville.  

Jag ville ha projektledare med erfarenhet och som arbetade i flera projekt samtidigt. Jag fick 
namn på två personer, ”David” och ”Diana”3 som arbetade som projektledare och assisterande 
projektledare i samma projekt vilket jag till en början blev skeptisk till eftersom det kändes 
som att göra två studier av samma person (i alla fall samma position). Efter att ha intervjuat 

                                                 
3 David och Diana är fingerade namn på de projektledare som studerats. För en närmare presentation av dessa 
hänvisas till kapitlet nedan om ”Företaget, Projektet och Projektledarna”. 
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dem båda insåg jag att en studie av den ena inte skulle ge hela bilden av projektledarens 
arbete. De har delat på uppgifterna och om man ska kunna förstå vad det innebär att vara 
projektledare i den aktuella organisationen så måste bådas arbete beskrivas.  

Det var också viktigt att hitta erfarna projektledare för att de skulle ha mindre inbyggd 
osäkerhet. Det visade sig att trots att båda hade relativt god erfarenhet av projektledning så 
var David relativt ny i sin nuvarande position. Att detta påverkade studien är ganska troligt 
men det är svårt att avgöra i vilken omfattning eller på vilket sätt. Det man kan tänka sig är att 
den relativa ovanan vid situationen gjorde att han hanterade den annorlunda än han skulle ha 
gjort med mer erfarenhet. I och med att han hade fem års erfarenhet i organisationen, och flera 
av dem i ledarpositioner, så borde han ha varit insatt i både hur organisationen fungerar och 
hur man inom organisationen hanterar projekten. Dessutom arbetade David nära Diana som 
hade längre erfarenhet och i de fall då han var tveksam om hu han skulle agera vände han sig 
till henne för att fråga. Jag utgår därför ifrån att den begränsade erfarenheten i den nuvarande 
positionen inte hade någon större betydelse för studiens resultat.  

Efter att jag diskuterat fram ett par namn tillsammans med avdelningschefen bad han dem att 
kontakta mig. Först ringde projektledaren, David, och jag berättade om min studie och att jag 
var intresserad att träffa honom och höra om hans arbete och eventuellt senare följa honom 
under en vecka. Vi bokade tid för en intervju som hölls veckan efter och i samband med 
intervjun bokade vi också tid för observation. Denna genomfördes under följande vecka. I 
samband med observationen av David träffade jag också Diana och vi bokade tid för intervju. 
Denna genomfördes en vecka senare, när observationen av David var avslutad. I samband 
med den intervjun beslutade jag att en observation av hennes arbete också skulle vara 
nödvändig och vi bokade in tid för observation följande vecka.  

Man skulle kunna tänka sig att David på något sätt påverkat Diana inför intervju eller 
observation i och med att de arbetade nära varandra. Min information om studien var dock 
begränsad, jag berättade i princip bara att jag ville studera vad de gjorde när de jobbade och 
att jag hade fått höra från andra projektledare att arbetet skiljer sig från vad böckerna 
beskriver. Diana ville dock ha lite tid på sig för att fundera så det kan nog vara så att hon 
diskuterade med David för att få lite information om vad det skulle innebära att bli 
observerad. Vad det egentligen var jag var ute efter framkom nog inte riktigt ändå eftersom 
Diana, i slutet av veckan då jag observerade henne, kommenterade att ’det skulle vara 
intressant att veta vad du skriver’, i samband med att jag skrev i min bok.  

Studiens utformning – Hur studeras en projektledare 

Den studie som är genomförd nu är tänkt att så småningom byggas på med studier av flera 
projektledare enligt figur 8. Tanken var att förutom att få en första bild av projektledares 
arbete också att få en bild av vad det innebär att studera deras arbete, alltså att utveckla 
metoden.  
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Fallstudie 2 

Fallstudie 1  

Fallstudie 3 (utveckla metod) 

 

Fallstudie 4 

Figur 8. Studiens upplägg. Fallstudie 1 är den som presenteras i denna uppsats där observations- och 
analysteknik också utvecklas. Planen är att i senare studier följa upp med ytterligare observationer. 

 
INLEDANDE INTERVJUER 
Trots att jag gjort ett antal intervjuer med projektledare tidigare inleddes studien av dessa 
projektledare med intervjuer för att få lite bakgrundsinformation till dem som personer, 
projektet och företaget de jobbade i och för att få en idé om vad deras arbete innebar. Förutom 
syftet att få en ide av vem, och vad, det var jag skulle följa efter under en vecka, syftade 
intervjuerna även till att skapa förtroende för mig och för min studie. Intervjuerna inleddes 
därför av en kort presentation av vad studien går ut på och varför jag ville prata med dem. För 
att underlätta diskussionen fick personerna sedan börja med att berätta om sig själva. På detta 
sätt får respondenten prata om något som han eller hon kan allt om och därför är säker på. 
Genom att prata om något som är familjärt släpper lite av nervositeten inför 
intervjusituationen som annars kan kännas ovan och obekväm (jfr. Spradley, 1979). Mycket 
av den information som kom fram vid intervjuerna hade kunnat samlas in i till exempel en 
enkät men samma djup och förståelse som genom en intervju skulle inte ha uppnåtts. Det är 
heller inte möjligt att i en enkät följa upp en beskrivning så att man fullt förstår den.  

Intervjuerna skulle kunna beskrivas som semistrukturerade (Fontana och Frey, 2000) då jag 
hade en intervjuguide där jag hade noterat områden som jag ville diskutera. Till exempel 
behandlades frågor om personens bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet samt om företaget 
och projektet och det arbete som projektledaren har. Intervjuerna varade i ungefär en och en 
halv timme var och närmade sig emellanåt informella samtal som nu och då avbröts med en 
ny fråga för att byta inriktning när det tidigare samtalsämnet började bli tillräckligt genomlyst. 
Oftast bad jag den intervjuade att berätta om till exempel projektet och följde sedan upp med 
frågor om det var något jag inte uppfattade eller förstod och om det var något område som jag 
ville att han eller hon skulle fördjupa sig i.  

Vid intervjun med Diana användes denna också till att kontrollera detaljer som jag inte riktigt 
förstått under veckan då jag observerade David samt att ytterligare fördjupa kunskapen om 
projektets organisation. 

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant vilket gjorde att jag än en gång fick höra 
diskussionen och dessutom fick läsa delar av den flera gånger. På detta sätt kunde jag få ett 
större grepp om vad som sagts vilket underlättade senare analys.  

OBSERVATIONER – ATT VARA SKUGGDOKTORAND 
Efter intervjuerna följde alltså observationer. Syftet med dessa var att få förstahands-
information och att skapa en egen bild av vad projektledarna gör utan att informationen först 
skulle gå via respondenterna och tolkas av dem (Alvesson och Deetz, 2000: 87 f). Det finns 
många olika typer av observationer och Yin skiljer mellan ”Direkt observation” och 
”Deltagande observation” (Yin, 1989). Direkt observation innebär att den som observerar 
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försöker hålla distans och studerar fenomen utifrån utan att delta i det som observeras. Yin ger 
som exempel på direkta observationer, att studera vad som händer i ett klassrum eller på en 
trottoar (Yin, 1989: 91). Vid deltagande observationer är den som observerar närmare 
objekten och deltar i möten och spelar en mer eller mindre aktiv roll i det som studeras. Ett 
exempel på detta kan vara att flytta till det område som ska studeras i syfte att lära känna 
människor och delta i det vanliga livet som sker där (jfr. Yin, 1989: 92).  

Intrycket jag får av direkt observation är att detta används när forskaren vill hålla distans och 
påverka så lite som möjligt i syfte att hålla sig objektiv till den situation eller det fenomen 
som studeras. Den mer etnografiska, deltagande observationen, handlar mer om att komma 
nära och försöka komma under ytan och se och förstå människors handlande utifrån vad de 
säger och gör och hur de tänker (Alvesson och Deetz, 2000). Det handlar om att förstå 
situationen eller fenomenet utifrån de studerades synvinkel (Spradley, 1979). Genom att 
komma riktigt nära, menar Jorgensen (1989), och leva som och med de studerade kommer 
den som observerar närmare sanningen och därmed minskar behovet av den distanserade 
objektiviteten.  

Syftet med den här studien var ju att analysera vad projektledarna gör och därför studera hela 
arbetet. I tidigare intervjuer har jag fått indikationer om att projektledarnas arbete i korta 
projekt inte stämmer överens med den gängse bilden av projektledning och dessutom är det, 
som jag nämnt tidigare, fortfarande relativt okänt vad projektledarnas arbete innebär. Enligt 
Jorgensen är det speciellt för frågeställningar som dessa som deltagande observation är 
passande. Enligt honom är deltagande observation som metod speciellt passande när 
(Jorgensen, 1989: 12 f):  

- fenomenet som studeras är dåligt känt  

- det råder skilda meningar mellan de som deltar och utomstående om vad fenomenet 
innebär 

- fenomenet är otydligt eller dolt för dem som är utomstående, eller 

- fenomenet är dolt för allmänheten på grund av att det inte är accepterat eller att det är 
olagligt 

Deltagande observation skulle därmed vara det naturliga valet för denna studie eftersom 
projektledarnas arbete är relativt okänt och det ger en möjlighet att tränga djupare i vad 
projektledarnas arbete innebär.  

Mintzberg beskrev ostrukturerad observation, som bland annat användes av Sayles (1964) och 
som skulle kunna liknas vid etnografisk deltagande observation, som det ultimata sättet att 
studera de komplexa och minst förstådda delarna av chefsjobbet. Han menade att det skulle ge 
forskaren möjlighet att förstå nya dimensioner men att det var en ineffektiv metod där man 
riskerade att missa viktiga data. Sina egna strukturerade observationer beskrev han samtidigt 
som passande för att på ett systematiskt sätt se nya dimensioner men att också denna metod 
var ineffektiv och att det var svårt att tolka och kategorisera vissa aktiviteter. Han ansåg dock 
att metoden var bra för att studera arbetsinnehåll och karaktäristik för ett litet antal chefers 
jobb (Mintzberg, 1973: 229). Den ineffektivitet Mintzberg beskriver handlar om den tid som 
behövs för att genomföra datainsamlingen men vinsten att kunna studera nya och oväntade 
fenomen överskuggar i detta fall tidsförlusten i valet av den ostrukturerade observations-
metoden.  
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Observationerna gick till så att jag följde i princip varje steg projektledaren tog och noterade 
vem han/hon pratade med, om vad de pratade, vilken tid och var. Jag noterade också annat 
arbete som utfördes, vad de gjorde och när. När de gick på möten följde jag med och noterade 
vilka som var med, hur de satt, varför de träffades, vad som diskuterades och eventuella andra 
iakttagelser. När de arbetade vid skrivbordet satt jag strax bakom och läste deras rapporter, 
läste på datorskärmen om förändringsbegäran eller projektets utveckling eller den e-post som 
de läste eller skrev4. På rasterna satt jag med vid kaffebordet och flera gånger åt jag lunch 
med de jag observerade.  

Planen var att under observationerna sitta så tyst som möjligt för att inte påverka allt för 
mycket av rädsla för att allt för mycket påverka det vardagliga arbetet som jag ville studera. 
Självklart är det så att om man sitter och läser över axeln och följer varje steg en person tar så 
sker det inte obemärkt (jfr. Spradley, 1980: 48). Med ett anteckningsblock i handen syns man 
oberoende av om man vill eller inte. Det är alltid en avvägning mellan att se och att bli sedd. 
För att inte påverka arbetet allt för mycket fanns det tillfällen, när jag kände att min närvaro 
var alltför störande, då jag valde att läsa egna papper istället för att läsa på skärmen eller att 
lyssna på ett samtal med en av teamarbetarna. Å andra sidan fanns det också tillfällen då jag 
engagerade mig mer i arbetet, som när jag hjälpte till att korrekturläsa och ge kommentarer i 
ett av de styrande dokumenten som Diana skrev under veckan. På så sätt blev jag inte bara en 
som iakttog utan jag deltog och fick därmed en större inblick i dokumentet och vad det 
innebar.  

Vid observationerna försökte jag i möjligaste mån följa projektledarnas önskemål vilket ledde 
till att när jag följde David, som oftast arbetade mellan 7 och 16, så fick han ha första timmen 
på morgonen ifred så han kunde förbereda dagens arbete. Vid observationerna av Diana 
önskade hon att jag inte skulle delta i två möten, ett fackligt möte och ett strategiskt möte med 
företaget. I övrigt följde jag med i princip överallt då det inte krockade med mina egna 
åtaganden.  

Vid de tillfällen då jag inte varit med blev jag sedan grundligt insatt i vad som hänt och 
genom att vara med på följande möten fick jag en inblick i vad som sagts på möten där jag 
inte deltagit. När jag hade varit borta berättade David vad han gjort och vilka han pratat med 
och om vad. Eftersom företaget är låst måste jag varje morgon bli hämtad vid entrén så tiden 
på väg upp till kontoret användes till att sätta mig in i morgonens arbete och vad som hänt 
sedan vi sist sågs.  

Genom att följa projektledaren observeras dels projektledaren med ledarstil och personlighet 
och dels projektet med dess ramar och intressenter och informationsflöden. Dessutom 
framträder en bild av den kontext som projektledaren och projektet befinner sig i. Fördelen 
med att observera projektledarna är att deras agerande kan noteras i samband med att de 
agerar. Tänkbara alternativ till den valda metoden kan vara dagböcker eller enkäter. 
Dagböcker brukar skrivas av den studerade själv vilket ofta innebär att det inte görs i direkt 
anslutning till sitt agerande. Risken finns också att det som skrivs färgas av projektledarens 
bild av hur han eller hon skulle vilja vara. Därmed kan det som för projektledaren verkar vara 
oviktigt eller ofördelaktigt uteslutas medan agerande som uppfattas mer positivt lyfts fram 
starkare. Enkäter skulle få liknande effekt, att datainsamlingen inte sker i samband med 
handlingen och att projektledarens önskan blir svaret på frågorna. Den retrospektiva analysen 
av ledarens agerande kan medföra en förvrängd bild. (jfr. t.ex. Mintzberg, 1973) 

                                                 
4 Att läsa e-posten är en del som jag önskar att jag varit noggrannare med och är något som jag skulle fokusera 
mer på vid senare tillfälle. Det var i och för sig ingen stor del av arbetstiden och Diana poängterade också efteråt 
att det var en skillnad mot andra veckor, att hon i och med de extra mötena med teamen och arbetet med de 
styrande dokumenten kommit efter med e-posten. Normalt sett kommer det ungefär 30-40 st e-mail per dag.  
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Om ett tolkningssteg (projektledarens) elimineras mellan handling och observatör bör 
observationer ge en mer komplett bild av ledarens agerande eftersom bilden borde bli mindre 
förvrängd med kortare tid mellan handling och datainsamling och med endast ett 
tolkningssteg. Givetvis måste observationerna och tolkningen av dem diskuteras med 
projektledaren för att klargöra frågor och avgöra om situationen tolkats rätt.  

E-MAIL 
Efter att observationerna var av slutade skickade jag ett e-mail där jag bad projektledarna att 
svara på några frågor om hur de tyckte att observationerna fungerade och om de hade 
synpunkter på mitt agerande och idéer på hur jag skulle ha gjort för att underlätta för dem. Jag 
bad dem också skriva några rader om hur veckan var jämfört med andra veckor. Det som 
framkom i deras svar var att vi hade hittat lösningar som hade passat dem relativt bra även om 
de till viss del kände att de hade ”skärpt sig” trots att de försökt vara naturliga.  

Senare skickade jag även ett par e-mail för att få svar på vissa frågor och oklarheter omkring 
intervjuerna eller observationerna i syfte att förstå mer av mina anteckningar eller om det var 
något som jag inte uppfattat.  

Analys av materialet 

Vad är analys? När börjar den? För mig är analys forskarens tolkning av det som han eller hon 
har sett utifrån den kunskap och förförståelse som han eller hon har. Denna tolkning börjar i 
samband med att jag första gången kontaktar projektledarna och i samband med att jag noterar 
det jag ser vinklas bilden utifrån vad det är jag noterar och på vilket sätt jag noterar det. Det är 
svårt att skilja analysen från observationerna även om det till viss del är skilda processer. 
Johansson-Lindfors (1997) skilde på datasammanfattning och teoriutvecklande analys där 
datasammanfattningen ofta utgörs processen från iakttagelse till fallbeskrivning och den teori-
utvecklande analysen innebär, som namnet indikerar, att utifrån den empiriska beskrivningen 
utveckla teori. Hon menar vidare att det, trots att dessa båda processer ofta sker samtidigt, är 
viktigt att skilja processerna åt för att det ska vara möjligt för läsaren att bedöma relevansen 
och trovärdigheten i teorierna (Johansson-Lindfors, 1997). I denna uppsats presenteras därför 
först de organisationer och personer som studerats varefter en beskrivning av projektledarnas 
arbete på ett övergripande plan presenteras. Nästa steg innebär att gå lite djupare inom vissa 
delar av arbetet för en presentation av ett par mer framträdande delar av projektledarnas 
arbete varefter den mer traditionella analysen sker med en djupare diskussion av samband och 
koppling till andre tidigare teorier.  

Sekretess - Att inte kunna berätta allt 

En förutsättning för att få sitta med på alla möten och för att kunna få svar på frågor och läsa 
interna dokument, var att skriva under en sekretessförbindelse med företaget. Denna innebär 
att jag inte får publicera något utan att det först blir läst av projektledaren eller linjechefen. 
Det var mycket värt eftersom frågan kom upp vid några tillfällen i samband med möten då jag 
satt med. Utan sekretessförbindelsen skulle jag med andra ord fått lämna mötet och därmed 
inte fått samma tillgång till information. Det gjorde också att projektledarna aldrig behövde 
tänka på vad de sa inför mig utan kunde sköta sitt jobb fritt.  

För att tillgodose företagets önskemål om sekretess har jag gett alla företag och personer nya 
namn. Jag har också gett produkter och versioner nya namn samt undvikit att berätta vad som 
produceras. Datum för när händelser skedde eller var planerade att ske har också uteslutits i 
syfte att i möjligaste mån skydda företaget. I och med detta har jag i vissa avseenden gått 
längre och anonymiserat mer än vad företaget krävde i syfte att också skydda individer. Som 
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Murphy och Dingwall (2002) påpekar så kan det trots alla försök att dölja identiteter vara 
svårt, speciellt när det varit känt att studien genomförts med vissa personer. Andra personer 
inom organisationen kan troligen utan allt för stor svårighet identifiera de studerade 
projektledarna och kanske några personer till men förhoppningsvis ska det vara svårare för 
utomstående att identifiera organisation och personer.  

Efter att materialet var sammanställt och uppsatsen i det närmaste färdig skickade jag ett 
exemplar till dem var för att de skulle läsa och kommentera om det var något som jag av 
sekretesskäl inte fick skriva eller om det var något som jag hade missuppfattat. Jag besökte 
dem sedan för att under en knapp timme diskutera deras kommentarer. Deras kommentarer 
ledde till vissa små justeringar som inte hade någon större betydelse för innehållet i det jag 
skrivit och ville presentera. 

Metoden som har använts 

Efter att metoden använts vid en studie kan man konstatera att jag fått vissa lärdomar och 
dessa erfarenheter ska nu kort diskuteras. Även om jag eftersträvade en djupare etnografisk 
studie, är det tveksamt om det verkligen var vad som uppnåddes. En etnografisk studie är en 
studie under längre tid av en organisation eller grupp (Alvesson och Deetz, 2000) men den 
begränsade tid som jag observerade projektledarna gjorde att det var svårt att nå riktigt djup i 
alla aspekter. Jag nöjer mig med att kalla det observationer av projektledare och räknar med 
att vid senare studier arbeta mer på att nå djupare.  

Jag kan konstatera att jag samlade mycket av den information som tidigare studier av chefer 
hade vilket gör att det är möjligt att i viss utsträckning jämföra projektledarna med dessa. Jag 
har också fått material som ger information om den situation där projektledarna befinner sig 
och hur det är att arbeta i ett företag och projekt som dessa. Genom att samla information om 
den organisatoriska kontexten har jag också fått information som gett nya perspektiv på 
multiprojektorganisationer. Något som däremot skulle kunna förbättras till kommande studier 
är detaljnivån i noteringarna från de spontana möten som skedde mellan alla planerade möten 
samt av vad arbetet mellan mötena gick ut på.  

Genom att studera anteckningarna från observationerna framträder också ett mönster; ju 
senare anteckningar desto utförligare, mer heltäckande och detaljerade, var de. Detta kan ha 
flera anledningar. Dels kan det bero på ökande förståelse av organisationen och det som 
händer och dels kan det handla om utveckling av tekniken att uppfatta och notera det som 
händer. Detta skulle kunna innebära att vissa delar kan ha blivit missade under den första 
tiden vilket skulle kunna medföra att jag fått mer information om Diana, som studerades sista 
veckan, än om David, som studerades första veckan. För att undvika detta vid framtida studier 
skulle det vara lämpligt att varva observationer av de olika projektledarna, till exempel 
varannan vecka, för att minska inverkan av tidigare eller senare observationer.  

Ett ytterligare sätt att utveckla anteckningarna skulle vara att skriva mer egna tankar i 
samband med observationerna. Till exempel: Vad tänker jag när jag ser detta och hur skulle 
det kunna hänga ihop med annat jag sett? Noteringar som denna skulle ge värdefull 
information och stöd i samband med senare analys av materialet. Vid studier under en längre 
tid skulle också mer arbete läggas på att vissa dagar fokusera på vissa kategorier av händelser 
eller, på det sätt som Spradley (1980: 34) beskriver, efterhand fokusera på en allt snävare del 
av frågeställningen.  

Vid studien av dessa projektledare strävade jag efter att störa så lite som möjligt vilket innebar 
att jag ibland var onödigt försiktig och tyst. Om man läser till exempel Jorgensen (1989) så 
menar han att deltagande observation handlar om att delta och vara mer eller mindre aktiv. 
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För att komma nära (Alvesson och Deetz, 2000) så kan man inte vara rädd för att lära känna 
objekten eller för att mista sin objektivitet. För att uppnå detta, och för att få en mer naturlig 
relation måste relationen öppnas upp för mer frågor och diskussion, vilket också skedde mer 
och mer under studietiden. Med ökande förståelse för projektledarnas arbete kan det också bli 
lättare att se de tillfällen då det fungerar och passar att ställa frågor och diskutera och de 
tillfällen då den inte fungerar så bra. På detta sätt kan samtalet öka och därmed också 
förståelsen för arbetet. En viss utveckling i denna riktning kan anas under de veckor som 
projektledarna nu har studerats.  

I de diskussioner som nu fanns spelade sekretessavtalet en stor roll. Detta hjälpte till att öppna 
upp och gjorde att alla frågor kunde besvaras och alla dokument kunde visas eftersom risken 
för att sekretessbelagd information skulle föras vidare var minimerad. Detta gjorde att jag fick 
tillgång till alla interna dokument och rapporter som jag frågade efter och kunde därmed 
lättare sätta mig in i det arbete som projektledarna utförde. I samband med ett möte 
ifrågasattes det om jag kunde vara med eller inte men i och med sekretessavtalet fanns det 
inga hinder varför alla pratade fritt och jag fick mycket god inblick i projektet och det arbete 
som utfördes.    

Avslutningsvis måste det noteras att en metod måste utvecklas för att identifiera och registrera 
arbete som sker utanför studietid, till exempel det som sker i hemmet på kvällar och helger. 
Under denna studie rapporterade David detta dagen efter men det var svårt att kontrollera 
detta. Som komplement till observationerna skulle möjligen någon form av dagbok (jfr. 
Stewart, 1965) där projektledaren beskriver sin dag, vara ett tänkbart alternativ.  
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Kapitel 8 - Företaget, projektet och 
projektledarna 

 

 

I de följande kapitlen ska vi så äntligen komma ut och se vad projektledarna gör. Jag vill dock 
poängtera att det sätt som detta beskrivs är min tolkning av det jag sett och hört och att detta 
kanske inte är hela sanningen, så som någon annan uppfattar den. Det är så som jag som 
utomstående observatör har uppfattat den samtidigt som jag har lärt mig både om företaget, 
projektet, produkterna och projektledarnas arbete. De brister som finns i beskrivningen har jag 
försökt minimera genom återkommande kontakt med de berörda personerna men de fel som 
eventuellt fortfarande finns kvar beror enbart på mina egna tolkningar och på mitt sätt att 
beskriva det hela.  

Företaget – den organisatoriska kontexten 

Telesoft5, där observationerna genomfördes, är en del av en internationell koncern med drygt 
10 000 anställda. Av dessa arbetar drygt 100 personer vid Telesoft med produktion av 
mjukvara för telekombranschen.  

Telekombranschens snabba utveckling ställer krav på de företag som vill delta i 
konkurrensen. På senare tid har detta lett till svårigheter för många företag som har försökt att 
effektivisera verksamheten. I samband med en sådan omorganisation knappt ett år före 
studien, såldes Telesoft till de nuvarande ägarna. Några personer är fortfarande anställda av de 
tidigare ägarna men finns kvar i samma byggnad som Telesoft, några har lämnat 
organisationen för nya jobb men större delen av de anställda finns idag kvar i den nya 
organisationen.  

Verksamheten består idag av kontraktsbunden produktion åt de föregående ägarna vilket 
medför att arbetet till stor del liknar det som var före ägarbytet. Det är fortfarande ett nära 
samarbete med samma personer som tidigare. Kontakten sker främst via telefonmöten men 
också med resor till den ort där uppdragsgivaren, och därmed projektledningen, befinner sig. 
Ibland hålls också projektmöten hos Telesoft då projektledarna för de andra projekten i 
Subprojektet för mjukvara kommer.  

Samtidigt som mycket är sig likt kan man ana att det vuxit fram en viss tävlan mellan de olika 
organisationerna. Denna tävlan syns dels i en rädsla att förlora uppdraget från den tidigare 
ägaren och dels i att den tidigare ägaren strävar efter att behålla så mycket information och 
kunskap som möjligt inom företaget. Det senare märks bland annat genom att Telesoft mer 
och mer utestängs från servern där mycket av informationen lagras. Detta har fått en del 
märkliga konsekvenser, bland annat att de på Telesoft inte längre kommer åt kontakt-
information för dem som man arbetar med, men också att de fått problem att ansluta till 
servern med information om förändringshantering och felrapporter.  

Inom Telesoft är det en mer eller mindre uttalad strävan att man ska vara bättre än 
uppdragsgivaren när det till exempel gäller kvalitet. Man fokuserar också mycket på att hålla 
en hög servicenivå och en attityd om att inga problem är stora nog att knäcka oss, ’Vi fixar 
det’.  

                                                 
5 Telesoft är ett fingerat namn som syftar på de produkter som produceras – mjukvara för telekomindustrin. 
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Det finns en viss oro för att man i framtiden ska bli tvingad att göra nedskärningar inom 
Telesoft om man inte kan hitta nya kunder eller nya uppdrag. Samtidigt är det osäkert vilka 
möjliga uppdrag man enligt kontraktet med uppdragsgivaren kan åta sig. Det ligger dessutom 
en önskan från uppdragsgivaren att ’slimma’ organisationen för att minska kostnaderna 
samtidigt som man konstaterar att det går åt mycket tid i projekten. Alltför mycket extra tid i 
projekten leder till att budgeten överskrids och en omförhandling av denna krävs med 
godkännande av uppdragsgivaren om de ökade kostnaderna är acceptabla. 

Projektet 

Det projekt som studerats drivs alltså på uppdrag av den tidigare ägaren. För att beskriva och 
försöka förstå projektet behöver man se det från olika vinklar. Dels är det ett delprojekt till 
Huvudprojekt C, men också till Huvudprojekt A och B. Huvudprojekten är hierarkiskt 
indelade och det studerade Designprojektet vid Telesoft befinner sig några hierarkiska nivåer 
ner. Indelningen i de olika projekten och teamen är gjord efter funktions- och produkt-
områden.  

Sett på ett annat sätt, delas projekten in i inkrement, delleveranser, som ligger fördelade över 
tiden. Dessa inkrement skär igenom och påverkar, eller snarare påverkas av, huvudprojektets 
olika delar samtidigt. I båda dessa beskrivningar framträder en multiprojektmiljö som 
påverkar varje enskilt projekt på olika sätt. För att förstå detta ska vi tränga lite djupare. 

PROJEKTET UR ETT ORGANISATORISKT PERSPEKTIV 
Huvudprojekten är hierarkiskt indelade i ett antal projekt som i sin tur är indelade i flera 
underprojekt. I ett av dessa, Subprojektet för mjukvara, finns det studerade projektet ”Design” 
som är knutet till Telesoft. Där finns även ett designprojekt som är knutet till uppdragsgivaren 
och därmed befinner sig på annan ort. Vidare finns ett projekt som testar mjukvaran, ett som 
jobbar med mjukvarusystemen och ett projekt som utvecklar och underhåller utvecklings-
verktyg. De tre senare är uppdelade så att ett team finns hos Telesoft och ett annat hos 
uppdragsgivaren.  

Designprojektet vid Telesoft är alltså ett delprojekt till Huvudprojekt C, figur 9. Detta 
huvudprojekt har föregåtts av två stycken, A och B, liknande projekt som utvecklat liknande 
system som Huvudprojekt C. Huvudprojekt A är avslutat och hanteras idag i ett underhålls-
projekt, där rättningar av fel m.m. görs, medan Huvudprojekt B fortfarande är i slutfasen. 
Dessa två tidigare projekt har haft en liknande organisatorisk struktur där designprojektet 
befunnit sig på ungefär samma plats som det gör nu under Huvudprojekt C. De olika 
huvudprojekten har till största delen separata organisationer men när det gäller Subprojektet 
för mjukvara så hanteras samtliga huvudprojekt, Underhåll, B och C, gemensamt. Det finns 
därför tre projektledare som på mjukvarunivå fokuserar på var sitt huvudprojekt, Ada har 
hand om Underhållsprojektet, Bertil fokuserar Huvudprojekt B och Cesar fokuserar det 
senaste och mest aktuella, Huvudprojekt C. Cesar har också ett övergripande ansvar för 
subprojektet för mjukvara.  

Designprojektet hos Telesoft leds av en projektledare, David, och en assisterande 
projektledare, Diana som tillsammans med en administratör och en configuration manager 
(CM) bildar ett projektledningsteam. Projektet består av fem team med teamledare, som 
hanterar olika mjukvaruprodukter. Totalt ingår knappt 30 personer i projektet. 
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Underhåll Huvudprojekt B Huvudprojekt C 
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Figur 9. Bild över projektorganisationen med det studerade projektet markerat med streckad linje. 

 

PROJEKTET UR ETT TIDSPERSPEKTIV 
För att se projektet ur ett annat perspektiv tittar vi på det efter en tidsaxel, figur 10. Varje 
huvudprojekt pågår mellan ett och 1,5 år men projekten indelas i inkrement, delleveranser, 
vilka produceras på åtta till tolv veckor. Under den tiden produceras ofta även några versioner 
där rättningar eller förändringar hanteras. 

Underhåll av projekt A Huvudprojekt A 
 
 
 
Huvudprojekt B 
 
 
 
 
 
 
Huvudprojekt C 

Delleverans Alfa Version Alfa 0 
   
Delleverans Beta  Beta 0 
   
Delleverans Gamma  Gamma 0 
   Gamma 10
   Gamma 11
   Gamma 12
   
Delleverans Delta  Delta 0 
   Delta 1 

 Tid

Figur 10. De olika projektens, delleveransernas (inkrementens) och versionernas fördelning över tiden. 
Utrymmet mellan de lodräta linjerna visar tiden för studien. Streckad linje innebär efterarbete, arbete efter 
leverans till testprojektet (främst rättning av fel).  
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Man kan se det så att hela huvudprojektet med sina underprojekt passerar tidsaxeln och att 
inkrementen genomförs samtidigt i samtliga ”organisatoriska projekt”, som de beskrevs i 
föregående avsnitt. Detta innebär till exempel att både designprojektet hos uppdragsgivaren 
och designprojektet hos Telesoft har produkter och leveranser i samma inkrement vid samma 
tid. Skillnaden mellan de olika organisatoriska projekten är att de ansvarar för olika produkter. 
Produktansvaret följer med det organisatoriska projektet genom alla inkrement vilket innebär 
att om en produkt inte ska utvecklas i ett inkrement så har projektet mindre jobb där. I nästa 
inkrement kanske nämnda produkt ska utvecklas vidare och då är det kanske en annan 
produkt som inte ska utvecklas. 

Inkrementen innehåller olika funktionalitet vilket innebär att de först levererade inkrementen i 
ett projekt endast innehåller basfunktioner vilka efter hand kompletteras med mer och mer 
funktioner tills hela projektet är levererat med all funktionalitet. På detta sätt kan man testa 
delarna efter hand och rätta till problem i basfunktionerna medan man utvecklar nästa 
inkrement. När sista inkrementet levereras bör det alltså bara vara de senaste funktionerna och 
deras påverkan på tidigare leveranser som behöver testas eftersom de andra redan fungerar.  

Varje inkrement planeras och definieras likt ett eget projekt med egna styrande dokument och 
resurssättning som speglar förutsättningarna och behoven i just det inkrementet. Vid 
planeringen finns en bild av vilka funktioner som ska ingå vilket gör det möjligt att planera 
arbetsfördelningen mellan de olika teamen. Efter hand som inkrementet pågår kan nya 
versioner tillkomma medan andra versioner kan avslutas innan de hinner bli klara för 
leverans.  

För varje version som levereras från design till testprojektet hålls ett leveransmöte där man 
diskuterar vad som uppnåtts och vad som eventuellt finns kvar att göra. Här diskuterar man 
också om det finns delar som man tycker kan vänta till nästa version och därför söker man 
undantag från kravspecifikationen. I annat fall beslutas för ett sista datum för kompletterings-
leverans.  

Under studietiden pågick två huvudprojekt, B och C, figur 10. Huvudprojekt A, eller 
underhållsprojektet, och Huvudprojekt B handlade främst om rättningar i de senaste 
leveranserna. Majoriteten av arbetet utfördes i Huvudprojekt C där inkrement Gamma var det 
mest aktuella och då främst Gamma 11. Version Gamma 10 levererades under studietiden och 
inkrement Delta hann bara precis börja med version Delta 0. Att Gamma 10 levererades 
innebar inte att arbetet med denna version upphörde. Leveransen var till testprojektet vilket 
innebar att de hittade fel som skulle åtgärdas och dessutom var inte önskad kvalitetsnivå ännu 
uppfylld vilket skulle levereras vid senare tidpunkt. Det fanns också någon version av Beta 
som fortfarande inte var helt avslutad och där förändringar och fel fortfarande rapporterades. 
Under studietiden diskuterades också version Gamma 12 som blev inplanerad och där arbetet 
skulle påbörjas inom kort. 

PROJEKTET UR ETT MULTIPROJEKTPERSPEKTIV 
Efter att ha försökt beskriva denna mycket komplexa organisation framkommer det att även 
om man håller sig inom en begränsad del av företagen så är det många projekt som pågår hela 
tiden. Mellan de olika projekten finns olika beroenden, både hierarkiskt enligt figur 9 ovan 
och, som vi ska se senare, mellan det arbete man utför i ett inkrement och det arbete man 
utför, eller skulle ha utfört, i ett annat. Med andra ord finns det både projektorganisatoriska 
beroenden samt beroenden utifrån tidsperspektivet ovan.  
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De projektorganisatoriska beroendena kan beskrivas med att man ibland måste vänta på att 
beslut ska fattas på en högre hierarkisk nivå för att veta i vilken riktning man ska fortsätta 
arbeta. Projekten nedanför blir då beroende på när och hur besluten fattas. Vissa beslut berör 
också flera underprojekt vilka kan ha olika eller motstående önskemål om vilket beslut som 
ska fattas. Om beslutsfattarna då prioriterar det andra projektets argument för ett visst beslut 
kan detta komma att påverka projektet negativt och vice versa. 

Det var inte ofta som agerande eller misstag i ett delprojekt påverkade ett annat. Ett fall som 
inträffade under studieveckan handlade om att man väntade på leverans från ett annat projekt 
men av någon anledning var denna försenad vilket gjorde att man var tvungen att vänta med 
att starta produktionen i nästa inkrement.  

Det som är mer påfallande är beroenden mellan olika inkrement. Det handlar både om 
beroenden mellan inkrement som pågår samtidigt och mellan de som följer efter varandra.  

Inkrementen överlappar ofta varandra och ett visst arbete pågår samtidigt i flera inkrement 
eftersom det ena börjar innan det förra är helt avslutat. Resursfördelningen är gjord för det 
inkrement som är mest aktuellt vid perioden och om det då skulle komma några sena 
ändringar eller att det upptäcks ovanligt mycket fel när man testar det tidigare inkrementets 
leveranser skulle detta kunna påverka arbetet i det senare. Det som också kan hända är att 
någon leverans av någon anledning blir viktigare och prioriteras högre än allt annat. Om alla 
tvingas jobba för att klara denna leverans så blir det övriga arbete som skulle ha utförts 
lidande och eventuellt försenat. I inkrementen som pågår samtidigt handlar det alltså om att 
balansera så att inte ett inkrement får allt för mycket att göra eftersom den tiden måste tas 
någonstans ifrån och om sluttiden ska hållas måste mindre arbete utföras på andra inkrement. 

Som tidigare noterats, delas huvudprojekten in i olika inkrement efter när olika funktioner ska 
finnas med och levereras. Detta medför att det också finns beroenden mellan inkrement som 
ligger efter varandra i tid. Eftersom inkrementen bygger på varandra så blir det avgörande för 
arbetsbördan i det kommande inkrementet vilken version i det tidigare inkrementet som det 
nya ska bygga vidare på. Vilka ändringar och fel har gjorts och rättats till och vilka finns kvar 
att göra i det nya inkrementet.  

Det som här har skrivits om inkrementen gäller också i stor utsträckning för hela projekten. 
De bygger på varandra och överlappar varandra till viss del varför liknande beroenden 
förekommer mellan de olika huvudprojekten som mellan de olika inkrementen.  

Något som ytterligare komplicerar situationen för projektet är att det, förutom de nämnda 
beroendena, påverkas av linjeorganisationen i två olika företag. Dels i ägarföretaget som 
ansvarar för personalen och har vissa krav på hur man ska arbeta i projekten men också 
uppdragsgivaren som är den egentliga kunden och som ställer krav på lönsamhet, resultat och 
kvalitet.  

Projektledarna 

Projektledarjobbet i Designprojektet vid Telesoft är uppdelat på två personer David och 
Diana. David började direkt efter avslutad informatikerutbildning att arbeta inom 
uppdragsgivarens organisation för 5 år sedan. Med gruppbefälsutbildning från värnplikten 
började han redan efter ett knappt år att leda mindre projekt och olika produktionsteam. När 
han sedan fått erfarenhet från flera olika produkter inom projektet hade han en bra bakgrund 
för att börja som projektledare. När studien inleddes hade han endast innehaft denna position 
ungefär en månad. Detta har inneburit ganska mycket arbete, 46-50 timmar per vecka, men de 
långa arbetsdagarna har inte bara berott på att han är ny på jobbet. Det har också varit 
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problem med en leverans där kunden upptäckte ett fel som var komplicerat att lösa. Detta 
resulterade i mycket merarbete både för David och för hans teammedlemmar. Han hoppas 
dock att han, när han kommit in i jobbet lite mer, ska kunna jobba mindre övertid och ägna sig 
mer åt sin sambo och sina två barn. David har varit tränare för sin sons fortbollslag men sedan 
han började som projektledare har det varit svårt att hinna med att komma till träningarna som 
börjar 15.30. På måndagen i studieveckan kunde han ändå komma ifrån i tid. 

Diana började arbeta inom uppdragsgivarens organisation för 18 år sedan, efter att ha läst en 
tvåårig högskoleutbildning till dataingenjör. Till att börja med jobbade hon med programvaru-
design inom en annan verksamhetsgren men under de senaste sex, sju åren har hon mer och 
mer övergått till projektledning och varit både projektledare och assisterande projektledare 
under olika perioder. Under samma tid har hon också bytt verksamhetsgren och hamnat inom 
den gren där det projekt hon nu arbetar med befinner sig. Bytet av verksamhetsgren skedde i 
samband med flytt till den ort där hon nu arbetar. I samband med att Telesoft bytte ägare för 
ett år sedan följde Diana med in i den nya organisationen.  

Diana är inte bara assisterande projektledare, hon är fackligt jämställdhetsombud också. 
Tyvärr finns det inte så mycket tid att ägna sig åt dessa frågor då projektledarrollen tar mycket 
tid. Det händer ganska ofta att det följer med en del arbete hem men hon menar att eftersom 
hon har sambo och ett barn måste hon prioritera rätt mycket i jobbet för att det inte ska svälla 
och inkräkta allt för mycket på familjelivet. Under studieveckan, som hon såg som en ganska 
normal vecka, arbetade hon ungefär 42 timmar. 

Förutom den utbildning som beskrivits ovan har både David och Diana gått flera interna 
kurser om projektledning utifrån den övergripande projektledningsmodell som företaget 
använder sig av.  
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Kapitel 9 - Projektledarnas arbete 

 

 

Både David och Diana kunde till viss del styra tiden de skulle vara på arbetet. David började 
oftast omkring sju på morgonen och gick hem vid fyra medan Diana varierade mellan att 
börja vid sju eller halv nio och att sluta vid fyra eller sex. Valet av arbetstider gjordes för att 
anpassa sig till hur deras respektive sambo arbetade och när barnen var på skola eller dagis. 
David kunde dock inte helt styra arbetet själv. Vid några tillfällen var det möten som drog ut 
på tiden som gjorde att han inte kom ifrån jobbet vid den tid han planerat.  

I samband med en diskussion om arbetets omfattning nämner Diana att 40 timmars 
arbetsvecka ofta inte räcker till.  

Nej, det gör det ju inte. Jag menar man kan ju lägga ner hur mycket timmar som helst. 
Men… som småbarns…familj så kan man ju inte…då måste man dra den där gränsen.  
Så att man får ju prioritera rätt mycket. Det känner jag att det är sånt som man gör varje 
dag, prioriterar vad ska jag göra, vad ska jag inte göra. Vad kan vänta? På gott och ont 
också för det kan vara rätt stressande. 

Detta innebär att kvällsjobb förekommer, främst när det sker förändringar i projektet. Davids 
46-50 timmar i veckan visar på att arbetet kan bli nästan hur mycket som helst. Diana, som 
har lite längre erfarenhet av jobbet och lite andra arbetsuppgifter, arbetade mellan 40 och 42 
timmar i veckan under den månad studien genomfördes.  

Davids arbete 

David började ofta dagen med att gå igenom vilka nya felrapporter som kommit in och hur 
den programkod som producerats dagen innan fungerar6. Detta och de senaste rapporterna 
från teamen och de andra projekten var den information som sedan användes för mötena 
under dagen.  

En stor del av Davids tid går åt till möten. Planerade möten utgjorde under studieveckan 
närmare halva arbetstiden. Om man till detta lägger spontana möten i korridorer eller på 
kontoret när personer kommer för att fråga eller informera blir möten av olika slag en väldigt 
stor del av arbetet. Det var bara vid sex tillfällen mellan klockan 8 och 16 under studieveckan 
som David satt och arbetade ensam och ostörd i mer än 10 minuter. Ingen av dessa perioder 
varade mer än 30 minuter (se figur 11). 

Vid 9 börjar det första mötet. Tre dagar i veckan är detta ett kortare ”Morgonmöte” inom 
Subprojektet för mjukvara. Dessa möten hålls via telefonkonferens och varar mellan en halv 
och en timme. Förutom de tre projektledarna i subprojektet deltar projektledarna för de olika 
delprojekten och en Configuration Manager. Vid dessa möten diskuteras prioritering av 
felrapporter, samordning av arbetet och beslut om till exempel nya signalfiler eller operativ-
system. En dag i veckan hålls ”Projektmöte” i Subprojektet för mjukvara. Då tränger man lite 
djupare i samma frågor som i morgonmötena och i hur projektet utvecklas. Även dessa möten 
hålls oftast via telefonkonferens men de brukar hålla på ett par timmar. Ungefär en gång i 

                                                 
6 Varje kväll skickar samtliga programmerare in den kod som producerats under dagen för att den ska sättas 
samman. Under natten byggs sedan de olika delarna ihop och man får en uppfattning av hur långt arbetet är 
gånget och hur de olika bitarna fungerar ihop.  
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månaden reser dock representanter antingen från Telesoft till uppdragsgivaren eller tvärt om 
för att ägna en heldag åt att diskutera liknande frågor men också för att kunna diskutera mer 
strategiska frågor.  

När man samlas för möte träffas man, på Telesoft, i ett av mötesrummen där det finns en 
högtalartelefon mitt på det ovala bordet. Runt bordet finns plats för sex till åtta personer och 
placeringen skiftar från möte till möte. Placeringen sker, verkar det som, efter 
”bussprincipen”. Första person som kommer sätter sig i mitten, nästa sätter sig i ena änden 
och nästa i andra änden, senare inkomna sätter sig sedan emellan. Om några kommer 
samtidigt och diskuterar något på vägen in eller om några vill diskutera något gemensamt 
under mötet frångår de ibland mönstret och sätter sig bredvid eller mitt emot varandra, även 
om det finns gott om plats.  

Under de möten då jag var närvarande var det personalen från Telesoft som ringde upp dem 
som satt hos uppdragsgivaren. Under den här perioden leddes mötena av någon från 
uppdragsgivaren men rollerna brukar skiftas månadsvis. Förhoppningen var att när man på 
Telesoft inom kort skulle ta över ledningen av morgonmötena, skulle kunna snabba på dem 
och korta dem till att bli mindre än en halvtimme långa.  

I väntan på att alla ska komma på de olika platserna pratar man antingen om hur arbetet går 
och hur olika problem har lösts eller också pratar några som samarbetar om något med 
varandra för att uppdatera sig på vad som händer. När alla kommit på plats följer man en 
dagordning som medför att man dels diskuterar rapporter där man går igenom de olika 
projektens utveckling, problem eller andra funderingar men också att man får information 
”uppifrån” om vad som händer och om besluts som fattats som rör det egna projektet. På detta 
sätt sitter ofta de som inte berättar om sitt projekt och väntar på att det ska bli deras tur. 
Informationen riktas oftast mot projektledaren hos uppdragsgivaren och rör inte 
nödvändigtvis de andra varför det händer att några har med rapporter eller andra dokument att 
läsa när diskussionen inte rör dem. Det hände också någon gång att mikrofonen hos Telesoft 
stängdes av för att man där skulle kunna diskutera vad man tyckte om det som sades i andra 
änden. När alla berättat vad de skulle säga avslutas mötet och telefonen stängs av. Ibland blev 
några sedan kvar i rummet för att diskutera vidare om något som avhandlats på mötet men 
oftast gick alla vidare till sitt arbete.  

I projektmötena, som varar längre än en timme, gör de en kort paus mitt i för att hämta kaffe 
och få röra lite på sig. Ibland hann David också med att kontrollera några detaljer med 
teamledare för att kunna komma med korrekt information eller kunna korrigera ett tidigare 
uttalande under mötet. I slutet av dessa möten skrev de också ihop en gemensam 
progressrapport som sedan skickas till projektet ovanför. I den beskrevs vad som händer i 
subprojektet och hur det håller sig i förhållande till plan.  

Två gånger i veckan hålls så ett möte i designprojektet på Telesoft där teamledarna och David 
och Diana träffas. Ofta är också projektadministratören med i mötet. Dessa möten är mer 
informella men i övrigt fungerar de ungefär som de tidigare. Vid det första mötet som hålls 
dagen före projektmötet i mjukvaruprojektet diskuterades främst teamledarnas progress-
rapport där de beskrivit sitt teams arbete under veckan som gått. Vid mötet, som hålls dagen 
efter projektmötet i mjukvaruprojektet, informeras teamledarna om vad som sagts på det 
projektmötet och det är i detta forum som teamledarna främst ventilerar sina funderingar. Här 
diskuteras personalsituationen, vilka som är sjuka och hur arbetet går, om man hinner med det 
jobb som ligger framför. Om det finns specifika problem med programvara, 
samarbetsproblem eller problem av något annat slag så tas de också upp i detta forum. 
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Strax före designprojektmötet, och som förberedelse för detta, träffar David och Diana 
enhetschefen på Telesoft, som också är projektsponsor, för att diskutera frågor som rör linjen. 
Vid mötet med honom informerar han om vad som sagts på högre ort och David och Diana 
informerar honom om vad som händer i projektet för att han ska veta och ha detta som 
underlag i sina senare diskussioner och beslut. David och Diana tar sedan med sig 
informationen till mötet med teamledarna.  

Vid ett tillfälle under veckan träffades projektledningsteamet för designprojektet för att 
diskutera. Träffen ägde rum i ”Power room”, Davids, Dianas och projektadministratörens 
kontor. Dessa möten var relativt informella och följde ingen speciell dagordning. Den 
bestämdes istället i samband med mötet och berodde på vad som var mest aktuellt just då. En 
återkommande aktivitet vid mötena var att följa upp AP (Action Points, uppgifter) som delats 
ut tidigare för att se till att allt som ska göras blir gjort. Syftet med dessa AP var att fördela en 
del av Davids arbete så att han inte skulle få alltför mycket att göra.  

Vid det aktuella mötet diskuterades främst vad de behövde göra med de styrande dokumenten 
efter det kvalitetsmöte som hållits under veckan. På kvalitetsmötet presenterades resultatet 
från en undersökning som genomförts tidigare för att avgöra hur man inom företaget arbetar 
med kvalitetssäkring och hur väl man uppfyller de kvalitetskrav som ställts upp. Det kom 
fram att mycket arbete gjordes men att det var bristfälligt dokumenterat och att 
medvetenheten om arbetet var låg. Resultatet från mötet blev att David blev ombedd att se till 
att de styrande dokumenten fick en översyn utifrån denna synvinkel i samband med att de nu 
skulle revideras och uppdateras inför det nya inkrement som skulle starta.  

Projektledningsteamets möte resulterade i att arbetet med de olika styrande dokumenten 
fördelades mellan personerna utifrån deras respektive ansvarsområde och att datum sattes upp 
för när dokumenten skulle vara klara och för när man skulle träffas igen. Förutom detta 
passade David också på att dela med sig av den information han hade om projektet så att även 
de som inte varit med på projektmötena skulle vara uppdaterade.  

MELLAN MÖTENA 
Arbetet består inte bara av möten. Mellan och efter mötena är det ofta frågor som måste 
kontrolleras eller undersökas. Det kan vara uppgifter som diskuterats som han kontrollerar 
genom att gå runt till teamen. Ofta försöker David också att hålla ett öga på utvecklingen av 
antalet felrapporter eller förändringsbegäran samt på hur produktionen går. På detta sätt kan 
han se var behovet av resurser är störst och om något team behöver förstärkas med fler 
personer för att klara kraven eller för att inte hamna alltför långt efter planen och därmed 
förlora motivationen. Här kommer ofta även andra frågor upp om sådant som teamledarna 
funderar över hur de ska lösa. Det kan vara frågor om medarbetarna och hur de kan användas 
eller var de ska jobba eller om vem som ansvarar för en viss fråga. Vissa av dessa frågor kan 
besvaras direkt men i vissa fall måste någon annan kontaktas för att kunna svara eller, mer 
sällan, hänvisas teamledaren till någon annan som kan besvara frågan.  

David går också runt i teamen för att försöka känna in hur det fungerar och om det är några 
problem som inte kommit fram genom teamledarna. Om det är någon som har problem eller 
inte trivs av någon anledning följer han upp detta med samtal och frågor. När förändringar 
gjorts följer han också upp dessa för att försäkra sig om att de inte får allt för negativa 
effekter. Skulle det vara fallet försöker han anpassa situationen så att det ska fungera bättre. 
Det kan till exempel handla om att flytta om medarbetarna mellan teamen men detta måste 
linjecheferna vara med om eftersom det är de som ansvarar för de personella resurserna och 
deras utveckling.  
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Det är heller inte ovanligt att han, när han sitter och arbetar med något annat, blir avbruten av 
någon teamledare som behöver fråga om något eller behöver hjälp med någon personalfråga, 
till exempel behov av extra resurser för att klara av att hantera oväntat många felrapporter. 
Detta var vad som var aktuellt under studieveckan och vad David ansåg var en av de stora 
skillnaderna från en ”normalvecka”, att det var ovanligt mycket felrapporter.  

Något annat som skilde studieveckan från många andra veckor var att David, vid två tillfällen, 
åkte iväg på vad man skulle kunna kalla sociala aktiviteter. Det ena tillfället var en lunch med 
efterföljande aktiviteter för att avluta sitt arbete som teamledare i ett av teamen. Detta hade 
inte gjorts när han slutade där för en månad sedan för att börja som projektledare. Det andra 
tillfället handlade om en golfturnering som anordnades inom företaget.  

För David slutade dagen på jobbet, med ett par undantag, vid fyra då han åkte hem. Ofta blev 
dock kvällarna och ibland även helgerna avbrutna av telefonsamtal från jobbet eller att han 
måste läsa någon rapport eller skriva något inför kommande dag.  

Dianas arbete 

Dianas arbete liknar till stor del det som David gör men hon ägnar mindre tid till möten. En 
relativt stor del av hennes tid går åt till att kontrollera och hantera CR7. Detta medför att hon 
också går på möte om detta en gång i veckan, där man rekommenderar när och var de aktuella 
förändringarna kan genomföras. För att kunna lämna den typen av rekommendation måste 
hon veta dels hur mycket arbete som varje förändring innebär för de olika teamen men också 
hur mycket arbete teamen redan har. Efter att förändringarna sedan har beslutats, på en för 
projektet högre hierarkisk nivå, ska hon sedan informera teamen om vad de har att göra när 
det gäller att genomföra förändringarna i projektet.  

Diana går också med på Projektmötena i Subprojektet för mjukvara och i Designprojektet och 
hon turas om med David att gå till morgonmötena. Under studieveckan hade Diana också ett 
antal möten som normalt sett inte finns på schemat. Dels så hade Telesoft ett kontorsmöte där 
olika strategiska frågor diskuterades, dels hade hon ett fackligt möte. Dessutom träffade hon 
tre team för att informera om rutinerna för förändringshantering och om de kvalitetskrav som 
gäller för produktionen.  

När hon träffade teamen kom hon till deras teammöten där teamledarna brukar berätta om vad 
som sagts på projektmötena och diskutera frågor som rör teamen specifikt. Tanken var att kort 
informera om rutinerna för hur man hanterar CR och vilka krav som ställs på teamen när det 
gäller detta. Hon skulle också kort gå igenom de kvalitetskrav som gäller och beskriva hur 
deras arbete påverkades av detta. I samband med detta kom det också upp andra frågor och 
frågor kopplade till det hon berättade som gjorde att mötena varade ungefär en timme. När 
hon lämnade mötena fortsatte de med sina ordinarie möten och fortsatte att diskutera de frågor 
som de brukade behandla.  

Mötena blev längre än hon hade räknat med och det medförde att hon under veckan bara hann 
med tre av de fyra teammöten som hon hade tänkt hinna med. Ett av mötena flyttades därför 
och bokades istället in till följande vecka. Efter mötena kommenterade Diana att hon var nöjd 
och att det hade kommit fram tankar som annars inte kommit upp. Det visade sig också i 
mötena att även om den information hon hade att förmedla inte var ny, kvalitetsdokumentet 
hade gällt i ett halvår och rutinerna var inte förändrade på att bra tag, så fanns det oklarheter 
och okunskap om vad som gällde och vilka rutiner som man skulle arbeta efter.  

                                                 
7 CR = Change Request (Förändringsbegäran) 
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Mycket av tiden under veckan gick också åt till att skriva och uppdatera olika styrande 
dokument. Det var arbetet som diskuterades under Projektledningsteamets möte två veckor 
tidigare som hade påbörjats. Det dokument hon främst arbetade med var ”Team assignment 
specification” som handlade om teamens ansvar och skyldigheter, vad de ska göra och inte 
ska göra. I arbetet med detta dokument behövde hon kontakta den som hade gjort den tidigare 
versionen och försöka förstå hur han hade tänkt och dessutom kontrollera uppgifter som det 
hänvisade till i andra dokument. Andra dokument hänvisade också till det dokument hon 
arbetade med vilket medförde att hon måste diskutera med dem som arbetade med dessa 
dokument så att inget efter förändringar ramlade bort och inte stod i någon stans. Arbetet 
försvårades också av att det under veckan var stora problem med åtkomsten till den server hos 
uppdragsgivaren där dokumenten förvaras för att alla alltid ska kunna ha tillgång till den 
senaste versionen.  

I slutet av studieveckan började teamledarna och David och Diana att träffas före klockan 9 
varje dag för att diskutera utvecklingen av antalet felrapporter. Det var efter ett beslut under 
onsdagens projektmöte då man insåg att vissa team började få problem att hinna med det 
ovanligt stora och ökande antalet felrapporter som fortsatte att komma in. Man planerade att 
fortsätta dessa möten tills situationen var under kontroll och antalet felrapporter minskat till 
en rimlig nivå. Denna fokusering på felrapporterna ledde till att man snart lagade lika många 
fel (eller fler) som det kom in nya. Detta skedde genom att man flyttade om några personer 
som var erfarna inom de områden där felen hamnade så att de kunde hjälpa till att minska den 
hög av fel som hade bildats.  

Under veckan ägnade Diana 12 timmar åt planerade möten. Av dessa var nästan sex timmar 
sådana möten som normalt sett inte förekommer under en arbetsvecka.  

Projektledarnas användning av tiden 

I figur 11 och 12 visas en schematisk bild av Davids respektive Dianas arbetsvecka då studien 
genomfördes. Det skiljer med andra ord två veckor mellan deras aktiviteter. De tider i 
figurerna som markerats med vitt innebär att de arbetar med något men blir avbrutna av att 
någon kommer och frågar om något oftare än var tionde minut.  

Tiderna som markerats med lodräta linjer visar på tid när de kunnat arbeta ostört med en 
uppgift i en sammanhängande tid som är längre än tio minuter. I denna tid inkluderas om de 
själva kontaktar någon i samma ärende som de arbetar med. Ett avbrott av att någon kommer 
och frågar om något innebär dock att perioden bryts och tiden åter räknas från noll. Hinner 
den före nästa avbrott överskrida tio minuter noteras den som tid för eget arbete.  

Sneda linjer indikerar tid som tillbringas i planerade möten av något slag. Det kan vara allt 
från regelbundna möten som till exempel morgonmöten som förekommer tre gånger i veckan 
till möten som är att ses som en engångshändelse. Något gränsfall finns där Diana kontaktade 
enhetschefen för att diskutera kvalitetskrav och bestämde att de skulle träffas om fem till tio 
minuter. Är detta ett planerat möte eller inte? Jag har bedömt det som ett spontant möte och 
det finns därför inte med som planerat möte i schemat nedan.  

Rutmönstrad tid innebär aktiviteter som utförs i jobbet men som inte rör det vardagliga 
arbetet. Som noterats tidigare handlar det om lunch med efterföljande aktivitet för att avtacka 
David som ledare för ett team där han slutade i samband med att han skulle börja som 
projektledare. Det andra tillfället handlade om en golfturnering som anordnades av personer 
på företaget som en social aktivitet för medarbetarna.  
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Den tid som markerats med grått visar tid de spenderade på arbetet men då jag inte var 
närvarande. Denna tid inkluderar inte de planerade möten då jag inte var närvarande vilka 
istället markerats som planerade möten med sneda linjer.  

Slutligen markerar svart den tid som inte är arbetstid, med andra ord tid då de inte befinner sig 
på arbetet. Det kan givetvis vara så att de arbetar hemma men det är i alla fall utanför den tid 
som jag har kontroll över.  

 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

07 -      
08 - 
09 - Eget arbete

 10 -  
11 -  
12 - 

Figur 11. Davids arbetsinnehåll under studieveckan.  

 

 

 

Figur 12. Dianas arbetsinnehåll under studieveckan. 

 

13 -     
14 - 
15 - 
16 -   

 17 -   18 - 
Planerade möten  Utanför studietid (inga möten, osäkert om egen tid) 

Sociala aktiviteter Ej arbetstid >10 min eget arbete Övrig arbetstid 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
   07 - 

08 -  
09 - 
10 -  
11 - 
12 - 
13 - 
14 -   
15 - 

 16 - 
17 -      
18 - 

Planerade möten Utanför studietid (inga möten, osäkert om egen tid) 
Ej arbetstid Övrig arbetstid >10 min eget arbete 
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Kapitel 10 - 16 anledningar att ha 
möte 

 

 

Av sin arbetstid ägnade projektledarna en stor del åt möten som var planerade och som i 
många fall krävde förberedelse och i de flesta fall ledde till efterarbete. Vad var det då för 
möten? Vad gjorde de där och hur påverkade mötena deras arbete? 

Möten i huvudprojektet 

1. INFORMERA OM VAD SOM HÄNT – MORGONMÖTEN 
Tre gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag, samlas projektledarna för de olika delprojekten 
inom Subprojektet för mjukvara för morgonmöte. Med på mötena var, förutom nämnda 
projektledare, också Ada, Bertil och Cesar samt en Configuration Manager hos 
uppdragsgivaren. Förutom att vara med och diskutera sina delar av projektet, var det den 
senares främsta uppgift att föra protokoll för mötet. Under studieveckorna var det David från 
Designprojektet som gick till dessa morgonmöten men senare har de börjat skifta och går nu 
varannan gång.  

Klockan 9 kom de olika personerna hos Telesoft till konferensrummet och ringde upp 
uppdragsgivaren där de andra personerna hade samlats, eller oftare höll på att samlas. När 
diverse hälsningsfraser hade utväxlats och alla var samlade och eventuella samtal var 
avslutade började mötet, som oftast leddes av någon hos uppdragsgivaren.  

Man började med en genomgång av vad som hänt sedan sist i de olika projekten och hur detta 
hanteras och om det behöver några ytterligare åtgärder. Det vanligaste är att det blir 
rapporterat att det går bra men ibland har någon ett problem som måste lösas. I ett 
morgonmöte kom frågan upp om vilken version av Gamma som skulle ligga till grund för 
nästa inkrement, Delta. David argumenterade för att Gamma 11 skulle vara den version som 
man skulle arbeta vidare med eftersom detta skulle ge tidsvinster för design. Enligt planen var 
det egentligen Gamma 10 som skulle användas att bygga vidare på men då skulle mycket av 
de ändringar som man förväntade sig, behöva göras flera gånger varför en förändring av 
planen skulle spara mycket arbete. 

Förutom denna typ av diskussioner och rapportering av status i projektet så informerade 
projektledarna om vad som hände högre upp i organisationen med de versioner som man 
tidigare levererat dit. Man informerade också om förändringar av leveransdatum eller andra 
beslut som på ett eller annat sätt påverkade arbetet i delprojekten. 

Inför dessa möten måste de som går dit förbereda sig genom att läsa rapporter från teamen 
och genom att kontrollera hur projekten utvecklats och vad som är gjort och vad som inte är 
gjort som skulle ha varit gjort. De bör även kontrollera utvecklingen av felrapporter och 
ändringsbegäran. Efterarbetet efter dessa möten handlar om att sprida informationen vidare 
till alla som är berörda.  

2. INFORMERA OM VAD SOM HÄNT OCH PLANERA FRAMÅT – PROJEKTMÖTEN 
Varje tisdag träffas projektledarna för delprojekten i Subprojektet för mjukvara för att 
diskutera projektets utveckling och planera framtiden. Mycket i dessa möten liknar de 
morgonmöten som hålls under veckan men det är främst vid dessa möten som beslut fattas 
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och man bestämmer hur man ska arbeta vidare och hur projektet ska utvecklas i mer 
strategiska termer. Inför projektmötena har alla projekt skrivit en progressrapport där man 
beskriver vad som hänt, problem som kommit upp, hur problem lösts, avvikelser från plan 
samt om avvikelserna får tidsmässiga konsekvenser så gör man en bedömning av tidsförlusten 
eller vinsten. Man noterar också vilket datum man räknar med att milstenar kommer att vara 
passerade vilket underlättar planeringen och kontrollen. När delprojektledarna skriver sina 
progressrapporter har de teamens progressrapporter som underlag och lägger ihop det 
viktigaste och för in det i sin egen som går till Subprojektet.  

Mötet inleds med att de tre projektledarna i Subprojektet informerar om läget i de tre 
huvudprojekten. Hur långt har de olika versionerna kommit och när beräknas de bli 
levererade? Vad finns att vänta i framtiden, vad är planerat? 

Efter att de informerat är det delprojektledarnas tur att berätta eller beskriva sina tre ”high-
lights”, de tre viktigaste punkterna i sina progressrapporter. Anledningen till att man gjorde på 
detta sätt var att E-posten inte fungerat så alla hade inte läst rapporterna i förväg. I samband 
med att projektledarna berättar om sina projekt kommer det frågor från de andra om sådant i 
deras beskrivning som kan påverka de andra delprojekten eller för att försöka avgöra vilka 
effekter eventuella förändringar eller avvikelser från plan kommer att få för Subprojektet.  

När progressrapporterna är genomgångna kontrollerar man vilka uppgifter som skulle ha varit 
utförda till mötet, om de är det ”stänger” man dem. Alla uppmärksammas på sina kommande 
uppgifter och sedan under mötet när det kommer fram uppgifter som behöver lösas så fördelar 
man dem på de personer som har bäst kunskap om den aktuella uppgiften så får han eller hon 
ett datum då den ska vara utförd. Dessa uppgifter följs sedan upp i senare möten.  

Sedan är det dags för ”Risklistan”. Det är en lista med risker som man kan förvänta sig och en 
beskrivning av vad de kan få för konsekvenser och hur man ska arbeta för att motverka eller 
minska effekten av dessa. Även här utser man ansvariga för att ha kontroll på riskerna och för 
att hitta lösningar på problem som kan förväntas uppkomma.  

I det aktuella projektmötet ägnades resterande tiden till att diskutera programvara och hur man 
skulle göra när den behöver förändras. Man diskuterade också uppföljning av milstenar och 
en förändring av leveransdatum och vilka effekter det skulle få.  

Detta projektmöte var ett som höll på en hel dag varför innehållet och djupet i diskussionerna 
var något större än vad fallet är vid de projektmöten som varar ett par timmar.  

3. REKOMMENDERA FÖRÄNDRINGAR – FÖRÄNDRINGSHANTERINGSMÖTE 
En gång i veckan går Diana på möte om förändringshantering. Där går man igenom samtliga 
CR som kommit in och är analyserade.  

Inför mötet går hon igenom de olika CR som kommit in och tittar efter vilket team som ska 
utföra arbetet och hur många timmar det förväntas ta. Hon kontrollerar också hur mycket 
arbete som teamen har och gör en bedömning om hur snart förändringen kan genomföras.  

Under mötet diskuterar man sedan varje CR och de projekt som är inblandade i respektive CR 
ger förslag på hur snart de kan genomföra förändringen. När de enas om en version som är 
lämplig beslutar de att ge förslag till nästa, högre, instans om var de ska planera in CR.  

Efter mötet noterar Diana i sitt elektroniska dokument när alla CR föreslagits och om det 
framkommit nya uppgifter som lett till att nya CR tillkommit eller att andra blivit borttagna. 
När detta är klart informerar hon teamen om vad som sagts och när nästa instans har fattat 
beslut informeras Diana och för den informationen vidare till teamen vad de har att göra.  
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4. ÖVERRAPPORTERA LEVERERADE PRODUKTER – LEVERANSMÖTE 
När en version är färdig producerad och alla delar av den är levererade till testningsprojektet 
hålls ett leveransmöte och det är Dianas uppgift att representera designprojektet där. I mötet 
går de igenom vad som har levererats och om det finns några avvikelser från vad som skulle 
ha levererats. Om det finns avvikelser, till exempel att man inte hunnit eller kunnat testa  så 
mycket som man borde för att säkra kvaliteten, diskuterar man datum för när man ska ha 
uppfyllt detta. I vissa fall meddelar man att man skriftligen kommer att be om undantag från 
kraven med en motivering till varför detta är fallet.  

Inför detta möte måste Diana skriva en leveransrapport och gå igenom vad som levererats och 
till vilken kvalitetsnivå det levererats. Helst ska hon också ha en aning om vad orsaken är till 
eventuella avvikelser från plan och när dessa förväntas bli uppfyllda. Efter mötet informerar 
hon teamen om eventuella nya direktiv och hur de ska gå vidare för att leveransen ska bli 
fullständig.  

Möten inom delprojektet 

5. FÖRA VIDARE INFORMATION OCH STÖTTA TEAMLEDARNA – DELPROJEKTMÖTE 
Två gånger i veckan, dagen före respektive dagen efter projektmötet, träffar projektledarna 
teamledarna. I det första mötet diskuteras teamledarnas progressrapporter och dessa följs upp 
för att kontrollera att det inte finns problem som de inte kan lösa själva eller för att föra vidare 
funderingar till projektmötet följande dag. I nästa delprojektmöte återkommer David med 
information om vad som sagts på projektmötet, om vad som händer i projektet och om nya 
beslut som har fattats.  

Vid det möte som presenteras här var fokus mycket på den visning som skulle komma nästa 
vecka av en produkt. Detta innebar att man planerade för övertid i helgen. Detta ledde till att 
halva mötet, som var ovanligt långt och varade i 1,5 timme, ägnades åt att diskutera vilka som 
skulle ha beredskap, vilka konsekvenser detta skulle få och vilka regler som skulle gälla för 
detta.  

Förutom övertidsdiskussionen behandlade de frågor om hur de skulle hantera allt arbete som 
ramlade över teamen i och med att de hade hittat så mycket fel vid testning av tidigare 
produkter. 

Det var också en del datorproblem hos teamen som man diskuterade vilket ledde till att en 
teamledare lovade att sammanställa en lista över problem och över vilka som hade dessa 
problem. Listan skulle sedan lämnas till någon ansvarig för att problemen skulle åtgärdas 
snarast.  

6. INFORMATION OM HUR MAN SKA ARBETA – MÖTE OM VERSIONSHANTERING 
Vid ett tillfälle träffades David och Diana, tillsammans med teamledarna och den person som 
är ansvarig för datorerna och den setup som dessa har. Han ville berätta om hur man skulle 
hantera CR som ska hanteras i en version och inte i följande men i den därpå följande. Detta 
gör att man måste hantera de olika versionerna parallellt och att det är mycket viktigt att 
kontrollera så att förändringarna införs i rätt version. Metoden att hantera detta var egentligen 
inte ny men det hade uppstått vissa problem och funderingar i några situationer som ledde till 
att man ville förtydliga och poängtera hur det är tänkt att det ska ske. 

Detta möte ledde inte till så mycket arbete för David och Diana men teamledarna fick med sig 
en del som de skulle informera sina teammedlemmar om. David och Diana var med på mötet 
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främst för att försöka ha en uppfattning om vad som sker i teamen och hur deras arbete 
utvecklas.   

7. INFORMERA OM KRAV OCH FÖRÄNDRINGSHANTERING – MÖTE MED TEAMEN 
I samband med observationerna av Diana informerade hon teamen om hur det går till med 
CR-hantering och vilka kvalitetskrav som ställs på det arbete som man utför. Förutom vad 
som har beskrivits ovan om dessa möten så diskuterade frågor som teammedlemmarna hade. I 
och med att de sällan träffar projektledarna, det är mest teamledarna som gör det, så hade de 
funderingar som inte hade kommit upp till projektledarna. Det handlade bland annat om 
testmiljöer och testverktyg som användes för att kvalitetssäkra produktionen. Ett team hade 
problem med dessa och ett team ville använda ett verktyg som bara hade använts under en 
period på prov men nu skulle bort. De hävdade att det var effektivare och mer lättarbetat än 
det som nu rekommenderades. Diana får senare veta av David att det team som hade 
funderingar om de olika testverktygen hade fått tid för att testa det de önskade under nästa 
inkrement så några ytterligare åtgärder var inte nödvändiga just nu. 

Det kom också upp frågor om det var olika krav som ställdes på olika delprojekt när det 
gällde svarstider på felrapporter8. Diana lovade att kontrollera detta och återkomma.  

8. DISKUTERA PLANERING OCH UPPGIFTER – PROJEKTLEDNINGSTEAMSMÖTE 
Vid projektledningsteamsmötena som hålls varje vecka träffas David, Diana, 
Projektadministratören och Configuration Manager för att diskutera och hjälpa varandra med 
arbetet. De träffas i ”Power Room”, det rum där David, Diana och projektadministratören 
sitter. Där informerar David om vad som sagts på de senaste projektmötena och vid mötet 
med projektsponsorn. Även här har de en lista över uppgifter som ska utföras och den går de 
igenom för att följa upp så att var och en har gjort sina uppgifter. Under studieveckorna gick 
det mesta av tiden åt till att gå igenom de olika styrande dokumenten för projektet så att de 
visste vad de hade att göra i dessa. De delade sedan upp arbetet så att var och en fick 
uppdatera de dokument som innehållsmässigt låg närmast deras respektive arbetsområde. 
Detta medförde att de hade en hel del pappersjobb efter mötet. Detta var dock fördelat över 
några veckor.  

9. KONTROLLERA UTVECKLING AV ANTAL FEL – FELRAPPORTMÖTE 
I slutet av den andra studieveckan började man ha möten i ”Power Room” varje morgon före 
klockan 9 för att kontrollera utvecklingen av antal felrapporter. Det stora och ökande antalet 
felrapporter oroade och genom att stämma av arbetet varje morgon började man få kontroll på 
situationen och också flytta om resurser för att hjälpa andra team med deras arbete så att alla 
team började kunna rätta fler fel än vad som kom in.  

Vid ungefär kvart i nio kom den förste teamledaren och rapporterade vilka fel man arbetade 
med och hur utvecklingen hade varit. Efterhand samlades alla och man diskuterade vilka som 
behövde hjälp och om det var något team som för några dagar kunde avvara någon person. 
När alla rapporterat och man visste hur man skulle flytta om folk slutade mötet och var och en 
gick till sitt jobb.  

10. UTVECKLA TEAMEN – MÖTE MED SUPPORTTEAMETS TEAMLEDARE 
Vid ett tillfälle träffade David, Diana och Projektsponsorn ledaren för ett av teamen. I 
samband med en omorganisation som nyligen genomförts hade det teamet fått en något 
annorlunda inriktning. Mötet var en fortsättning på ett tidigare möte och samtalet rörde främst 
                                                 
8 Felrapporterna graderas i en tregradig skala där de högst prioriterade felen ska vara åtgärdade inom två 
arbetsdagar och de näst högst graderade inom 10 dagar. Den tredje graden ska åtgärdas så snart som möjligt. 
Teamet upplevde att när de lämnade ifrån sig ett fel för utlåtande till ett annat projekt så kunde det ta lång tid 
innan de får svar.  
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vilka arbetsrutiner och ansvarsområden som teamet skulle ha. Efter mötet skickade 
teamledaren ut sina anteckningar som också innehöll ett antal uppgifter som de olika 
deltagarna hade att utföra.  

Möten med relation till företaget och linjen 

11. INFORMATIONSUTBYTE MED LINJEN – MÖTE MED PROJEKTSPONSORN 
I det möte som David och Diana varje vecka hade med projektsponsorn, som också är 
enhetschef, diskuterades dels designprojektets progressrapport men också informationsutbyte 
om vad som händer i projektet som helhet och om vad som händer i företaget och 
linjeverksamheten.  

Här diskuterades också trender. Till exempel att nedlagt arbete på projekten ökade och att 
antalet felrapporter ökade. Man diskuterade också hur man skulle hantera kvalitetskraven och 
det kom fram att det var företagets mål att ”Vi måste vara klart mycket bättre än 
[uppdragsgivaren]”.  

Efter mötet fick projektsponsorn ett antal frågor som han skulle arbeta vidare med. Det fanns 
till exempel många brister i ett av operativsystemen till slutprodukten. De förändringar som 
gjordes där skulle inte ha fått någon påverkan för designteamen men visade sig att det kom in 
ett antal CR som visade att det blivit påverkan och därmed mer arbete. Projektsponsorn 
lovade att kontrollera detta och försöka få mer tid för att klara den ökade arbetsbördan. 

12. SÄKRA EN HÖG KVALITET – KVALITETSMÖTE 
Under den ena studieveckan samlades alla avdelningschefer och projektledare för att 
informera om den kvalitetsenkät som genomförts tidigare under året. I enkäten hade 
projektledarna fått svara på frågor om hur de uppfyller olika kvalitetsaspekter och hur dessa 
dokumenterades. Tanken var också att se hur stor kvalitetsmedvetenheten i organisationen 
var. Mötet skulle dels resultera i en större förståelse för vilka krav som ställdes men också att 
det efteråt skulle ske ett antal praktiska förändringar inför en revision av företaget som skulle 
hållas någon månad senare. För David och Dianas del innebar det att de fick ett stort antal 
uppgifter som de på olika sätt skulle hantera i sitt projekt. Främst handlade det om att 
dokumentera i de styrande dokumenten hur de arbetade inom vissa områden för att säkra 
kvaliteten på det de producerar. 

13. HÅLLA KONTAKT MED LINJEN OCH FÖRETAGET – AVDELNINGSMÖTE 
Alla som arbetar inom Telesoft är knuten till någon av de fyra avdelningarna. Att de olika 
medarbetarna arbetar i samma projekt eller har liknande uppgifter innebär inte att de tillhör 
samma avdelning. Fördelningen mellan de olika avdelningarna verkar idag snarare vara 
slumpmässig. Detta medför att David och Diana tillhör olika avdelningar. När Davids 
avdelning höll avdelningsmöte presenterade avdelningschefen företagets organisation och 
visade vilka som var ansvariga för de olika verksamhetsområdena där fokus givetvis hamnade 
på den verksamhetsgren där man nu är en del. Detta hade inte gjorts ordentligt sedan man blev 
del av den nya organisationen så informationen var välkommen även om många ändå hade 
vissa kunskaper om hur organisationen såg ut.  

Mötet avslutades med några förmanande ord om att det var viktigt var de skrev upp sin tid, på 
vilken aktivitet. Varje vecka ska alla skriva i sin arbetstid. Hur mycket de har arbetat och med 
vad. Alltför mycket felaktiga noteringar har lett till att projektet gjort av med för mycket tid 
och nu vill man försöka få kontroll på hur mycket av medarbetarnas tid som egentligen 
används till de olika aktiviteterna.  
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14. DISKUTERA MEDARBETARNAS LÖNER – LÖNESAMTAL 
Även om det främst är avdelningscheferna ansvarar för medarbetarna och som bestämmer 
deras löner var David vid ett tillfälle med i några lönesamtal för att utifrån projektets 
synvinkel diskutera medarbetarnas löneutveckling.  

15. DISKUTERA FÖRETAGETS FRAMTID – STRATEGISKT KONTORSMÖTE 
Vid ett tillfälle samlades hela Telesoft till kontorsmöte där några av företagets högre chefer 
kom för att presentera situationen och för att dra upp riktlinjer för framtiden.  

16. DISKUTERA FACKETS AGERANDE – FACKMÖTE 
En eftermiddag gick Diana på ett fackligt möte där hon är jämställdhetsombud. Det handlade 
om att diskutera hur facket skulle agera och arbeta i samband med kommande förhandlingar. 

Det här var alltså 16 anledningar till att man samlades till olika typer av möten. Totalt deltog 
projektledarna 27 möten varav två var utanför studieveckorna. Detta innebar att flera möten 
var av återkommande karaktär och återkom varje vecka medan andra var engångsföreteelser 
eller återkom mer sällan. 
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Kapitel 11 - Förändringar –  
en del av vardagen 

 

 

I arbetet förekommer det förändringar av olika slag och de blir mer eller mindre en naturlig 
ingrediens i projektledarnas vardag. Förändringarna är av olika slag. Vissa är förväntade och 
man har avsatt tid för att hantera dem. Andra förändringar kommer som en överraskning och 
måste hanteras på ett i förväg okänt sätt. Dessa förändringar kräver ofta att projektet planeras 
om för att det ska vara möjligt att komma till rätta med förändringen.  

Förändringsbegäran, CR 

När en kund hittar en brist och rapporterar detta till företaget skrivs en CR på huvud-
projektnivå. Denna CR kopieras (”klonas”) sedan till delprojektnivå som analyserar sin del 
och de olika teamen bedömer hur mycket arbete de får om förändringen ska implementeras. 
Informationen diskuteras sedan på möten som hålls varje måndag på subprojektnivå där man 
rekommenderar var och hur förändringen ska genomföras. I denna rekommendation tas 
hänsyn främst till teamens arbetsbörda och övrig planering.  

Dagen efter diskuteras de olika subprojektens rekommendationer på projektnivå och här 
försöker man, i sin rekommendation, också ta hänsyn till hur förändringarna påverkar 
systemet och i vilken version av produkten de hör hemma strategiskt.  

På onsdagar planeras sedan förändringen in med hänsyn till rekommendationerna, både från 
projektnivå och från subprojektnivå. Tanken är att om förändringen medför extrajobb utöver 
den tid som är planerat i projektet ska beslutet om implementering av förändringen också 
medföra ett beslut om mer tid till projektet. Ett annat alternativ kan vara att en annan 
funktionalitet som är planerad i den aktuella versionen, flyttas till en senare version i syfte att 
spara tid och därmed ge utrymme för implementering av den nya funktionen. Tyvärr har det 
visat sig att detta inte alltid fungerar. Ibland planeras ny funktionalitet in utan att mer tid ges 
vilket gör situationen svår att hantera på teamnivå. Om situationen blir ohållbar får man 
diskutera förändringsbegäran ännu en gång och se om man kan få ett annat beslut eller 
åtminstone mer tid för implementering. Efter onsdagens beslut går Diana igenom vilka beslut 
som fattats och skickar sedan informationen vidare till de team som ska implementera de 
olika förändringarna.  

Dianas arbete med CR består alltså av att, i det speciella verktyget för hantering av CR, notera 
när en begäran kommer in och att sedan följa analysen av denna och övervaka utvecklingen, 
via analyser och beslut, till det att förändringen är genomförd. Uppgiften är att under tiden 
arbeta för att i största möjliga mån verka för att förändringarna får minsta möjliga påverkan på 
projektet och därmed att försöka skjuta förändringarna så långt fram i tiden att det finns större 
möjlighet att planera in dem.  

Ibland får detta sätt att hantera CR oanade effekter. Under en period rekommenderade Diana 
att lägga ett antal förändringar i en version som förväntades att tidsmässigt ligga två versioner 
efter den som nu producerades. Under studieveckan planerades dock denna version in så den 
kom att ligga samtidigt med den efterföljande vilken medförde att det arbete som man 
förväntade skulle hamna ungefär en och en halv till två månader bort, istället kom att hamna 
en halv till en månad bort.  
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Under studieveckan bestod Dianas arbete dessutom av att i de olika teamen instruera om hur 
CR hanteras i projektet och hur teamens arbete med dessa skulle ske.  

Mer resurser än planerat 

Vid planeringen av det aktuella inkrementet, upptäckte man att det fanns behov av fler 
personer i testprojektet för mjukvaran samtidigt som fanns det ett visst överskott av personer i 
designprojektet. Detta resulterade i att designprojektet lånade ut fem personer till 
testprojektet. Någon av dessa var en värdefull resurs där han jobbade tidigare och han trivdes 
bra i projektet och vill inte flytta. Detta innebar att en del lobbyverksamhet behövdes och till 
slut hade han erbjudits tillräckligt intressanta uppgifter i testprojektet och han accepterade 
flytten. Flytten var dock en förlust för det team och det projekt han lämnade och det var svårt 
att helt täcka förlusten.  

När flytten var fullbordad och allt var klart kom Erik tillbaka från sjukskrivning. Från början 
var det tänkt att han skulle ha varit en av dem som flyttade över till testing men eftersom han 
hade varit sjukskriven en längre tid och hade planerat att vara sjukskriven en dryg månad till 
så hade de flyttat en annan person. Men, nu kände sig Erik så frisk att han ville komma igång 
att jobba igen. Plötsligt en dag så stod han i korridoren. På väg till ett projektmöte med 
designprojektet träffade David honom, och Erik berättade att han nu var tillbaka och undrade 
vad han skulle göra. David blev överrumplad eftersom han inte hade fått någon förvarning 
alls. Linjechefen hävdade att han föregående vecka hade informerat David men informationen 
hade av någon anledning inte nått fram. Under det följande mötet kontrollerade David med 
teamledarna vem som skulle ha nytta av Erik som förstärkning. Han kontrollerade senare 
också om testprojektet hade behov av honom men det fungerade bra nu med de personer de 
fått och de behövde inte byta och inte heller behövde de fler personer.  

I samtal med Erik visade det sig att han helst av allt vill jobba med testning och hoppades att 
det skulle finnas plats för honom i testprojektet för mjukvara. Han kunde dock acceptera att 
nu arbeta med felrättning av en av Team 2:s produkter som han var insatt i och kände att han 
kunde relativt bra.  

Denna lösning blev acceptabel och fungerande för både David och Erik. Team 2 blev nöjda 
eftersom de hade svårt att hinna med att rätta alla fel. Med bättre information hade det dock 
varit möjligt att flytta Erik dit han ville och den värdefulla resursen som hade flyttat till 
testprojektet hade kunnat stanna kvar där han behövdes i projektet.  

När ska versionen starta? 

Under tisdagens mjukvaruprojektmöte diskuterades när produktion av version Delta 0, 
inkrement Delta skulle starta, se figur 13. Några av designteamen har en del rättningar att göra 
i tidigare versioner men väntar annars på att starta produktionen. För att starta behövs 
signalfiler som ännu inte kommit från Kina. Som versionerna är planerade ska både Delta 0 
och Gamma 11 följa efter Gamma 10 där Delta 0 får ny funktionalitet medan Gamma 11 
kommer att innehålla rättningar och förändringar i den funktionalitet som finns i Gamma 10. 
Eftersom många av de ändringar som ska göras i Gamma 11 också bör in i Delta 1 kommer 
ett förslag upp att bygga Delta 0 på Gamma 11 istället för på Gamma 10. Man beslutar att 
kolla upp effekterna av detta och att diskutera detta vidare senare i veckan.  
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Delta 1Delta 0 Gamma 10 

Gamma 11 
 

Figur 13. Grafisk bild över de planerade sambanden mellan de olika versionerna.  

 

På onsdagens morgonmöte var inte Cesar närvarande men hade hälsat att om man måste starta 
produktionen av Delta 0 nu så måste det ske med Gamma 10 som bas. David meddelade att 
han skulle undersöka med sina team om de kunde vänta några dagar till samt att det för 
designs del medförde stora effektivitetsvinster att använda Gamma 11 som bas för Delta 0. På 
projektmötet senare under dagen meddelade samtliga team att de hade jobb för tillfället och 
att de därför kunde vänta några dagar till.  

Under torsdagens förmiddag beslutades på ett planeringsmöte på projektnivå (nivån under 
huvudprojektet) att Gamma 11 skulle användas som bas för Delta 0, figur 14. förberedelser 
startades med konfigurering av verktygen. Senare under dagen när man under en fikarast 
diskuterar det beslut som fattats, fick jag kommentaren, från en av personerna som satt med 
på onsdagens projektmöte, att ”Det måste du notera; Projektledarens historia påverkar 
agerandet”. Han syftar på att David med sin designbakgrund hade agerat starkt för att vinna 
fördelar för designprojektet.  

Gamma 10 

Delta 1Delta 0Gamma 11 
 

Figur 14. Grafisk bild av sambanden efter det nya beslutet 

 

Tidigareläggning av produktversion 

Under ett mjukvaruprojektmöte ett par veckor senare meddelade Cesar att han fått frågan om 
möjligheten att leverera Gamma 12 istället för Gamma 10, figur 15. Första reaktionen från 
projektledarna var ganska negativ eftersom mycket fokus låg på produktion av Delta 0 och att 
stressa fram Gamma 12 skulle innebära stor risk för försening av denna. Efter en stunds 
diskussion enades man om att det kunde vara möjligt förutsatt att produktionen av Gamma 10 
avbryts och om alla nya CR som skulle komma för Gamma 12 placerades i en version 
Gamma 13 som ännu inte var planerad samt om några andra tveksamheter löstes på ett för 
delprojekten positivt sätt. Cesar lovade att kontrollera och förhandla om detta och att 
återkomma om vad det slutliga beslutet blev. 

Gamma 10 

Gamma 12Gamma 11 

Delta 1Delta 0

Gamma 12  

Figur 15. Sambanden mellan de olika versionerna. Den streckade linjen visar den föreslagna placeringen av 
Gamma 12. 
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Omprioriteringar 

Under studieveckan började man planera för en presentation av en produkt som skulle hållas 
följande vecka. Det var uppdragsgivarens försäljningsorganisation från Nordamerika som 
skulle komma med en av sina kunder. Tanken var att man skulle visa produkten praktiskt, hur 
den fungerade. Problemet var att produkten inte var helt färdigtestad och man befarade att det 
skulle kunna dyka upp fel som skulle kunna förstöra möjligheterna att visa produkten. Ett 
meddelande gick därför ut i början av veckan att alla felrapporter som gällde den aktuella 
produkten skulle prioriteras före allt annat och att övertid kunde beordras fritt, bara produkten 
blev klar. Meddelandet innehöll också en uppmaning om att planera för beredskap i helgen för 
att kunna hantera eventuella fel.  

Detta meddelande medförde att man började diskutera möjligheter att omplanera sina resurser 
och att börja planera för att vem eller vilka skulle ha beredskapen i helgen. Linjecheferna, 
som är de enda som kan beordra övertid drogs in i processen och informerades om läget och 
diskuterade hur man skulle kunna lösa detta. I samband med projektmötet i designprojektet på 
onsdagen diskuterades detta och det kom fram att om samma personer skulle ha beredskap 
hela helgen, och måste jobba, så skulle det kunna innebära att de måste bli lediga kommande 
vecka som kompensation för avbruten veckovila9. Konsekvensen av detta skulle då bli att 
produktionen av övriga produkter och inkrement skulle bli lidande mer än nödvändigt.  

Teamledarna blev ansvariga för att informera sina medarbetare och att diskutera med 
linjecheferna för att komma till en lösning om vilka som var bäst att sätta i beredskap och man 
ombads att ta hänsyn till dem som hade bokat upp sig på annat den aktuella helgen.  

I slutet av veckan när allt hade ordnats väntade man på slutligt besked från uppdragsgivaren 
om man skulle jobba eller inte. Nätverket fungerade så dåligt att man inte kunde ta emot eller 
skicka e-post varför David vid fredag lunch kontaktade Cesar via telefon och fick 
meddelandet att allt hade blivit testat och fungerade kvällen innan så det skulle inte bli 
aktuellt med någon beredskap och övertid under helgen.  

Förändring av teamens arbete 

Strax innan studien hade David genomfört en omorganisation inom delprojektet för att bättre 
kunna möta de krav som ställdes i kommande inkrement. I samband med detta hade några av 
teamen förändrats och några personer hade fått byta team. Detta ledde till att David behövde 
samtala med några av medlemmarna för att övertyga dem om att detta var en lösning och att 
förändringen skulle vara till nytta för dem i längden. Argumentationen var ibland häftig och 
någon uttryckte sitt missnöje med att behöva flytta till ett så trist team. David, Diana och 
projektsponsorn höll också ett möte med en av teamledarna för att diskutera hur det teamet 
skulle arbeta. Det aktuella teamet var det som genomgått störst förändring och därför 
behövdes en grundlig genomgång av krav och förväntningar.  

I samband med omorganisationen hade man också diskuterat en förändring av hur man skulle 
hantera felrapporter. Denna förändring var det många som var negativa till. De som tidigare 
hade provat att arbeta efter denna modell var mycket nöjda och berörda personer utanför 
delprojektet hade inte att invända. Därför försökte David övertyga de mest negativa 
personerna att åtminstone prova under en period. Detta lyckades och de skulle göra så under 
det kommande inkrementet.  
                                                 
9 Enligt arbetstidslagen (SFS 1982:673) har arbetstagare rätt till 36 timmars oavbruten ledighet en gång i veckan. 
Om denna ledighet avbryts, till exempel genom övertidsarbete, och man måste jobba så att man inte får denna 
längd på ledigheten, så har man rätt till en ledig dag under följande vecka.  
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Svajiga projekt 

Enligt Diana så var projekten ganska ”svajiga”. Man sätter inte ut målet och sedan går raka 
vägen dit utan förändringar sker hela tiden. Det kan till exempel handla om att ett slutdatum 
flyttas eller att en annan version av produkten ska utvecklas samtidigt. För att hantera dessa 
förändringar behöver projektet till viss del planeras om och det är denna omplanering som tar 
tid.  

…ibland kan man känna som all ens tid går till planering och omplanering…  

Arbetet med att planera om projektet är inte isolerat från det andra arbetet utan samtidigt 
pågår projektet som vanligt och kräver sitt engagemang.  

[Det finns] en massa annat jobb som ska göras också som rullar på, typ CR-hantering och 
information och… allt vad det nu kan vara. Det är dom perioderna som blir stressiga. Vi 
är väl som på gång med det nu lite grann […].  Nu kanske det inte är så vansinnigt stora 
förändringar men det är ändå… det rör om lite grann.  

Bilden av den föränderliga miljön förstärks av att mycket av de normala uppgifterna för Diana 
handlar om hantering av förändringsbegäran (CR). Vid planeringen av projektet finns det en 
schablonmässigt beräknad tid avsatt för att i teamen och projektledningen ska kunna hantera 
dessa förändringar.  
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Kapitel 12 - Projektledning i korta 
projekt 

 

 

Det har blivit dags för analys av vad som kommit fram i studien. Jag ska nedan presentera och 
gå djupare i hur jag uppfattat att projektledarnas arbete ser ut. Det kommer fram att 
projektledarna ägnar mycket tid åt kommunikation i möten av olika slag, till att förändra 
projektet och till att förhindra att förändring eller andra störningar från omgivningen påverkar 
projektet negativt. I studien av projektledarna har också en något annorlunda bild av 
multiprojektorganisationer kommit fram.  

Där multiprojektorganisationer tidigare studerats så har det främst skett ur ett lednings-
perspektiv, eller uppifrån (jfr. Sjögren Källqvist, 2002). Studierna har framför allt fokuserat 
hur ledningen hanterat många projekt samtidigt och inte så mycket, som i denna uppsats, hur 
projektledaren leder det enskilda projektet i multiprojektorganisationen. I denna studie 
handlar det alltså snarare om projektledning nerifrån eftersom det projekt som här har 
studerats befinner sig relativt långt ner i projektorganisationen. Vi inleder detta kapitel med en 
beskrivning av hur situationen ser ut där projektledaren leder sina projekt. 

Multiprojekt ur ett nytt perspektiv 

Den situation där projektledaren har att arbeta är komplex och mångfacetterad och projekt-
ledaren, liksom projektet, utsätts för påverkan från olika håll. Miljön kan upplevas som rörig 
och turbulent och svår att kontrollera.  

För att kunna leda projektet rätt måste projektledaren hela tiden jämföra sin position med 
omgivningen och följa vad som händer runt omkring. Figur 16 på nästa sida visar 
kopplingarna mellan olika personer och projekt och är ett försök att illustrera en del av den 
komplexa situationen. Här ser vi kopplingarna till den organisatoriska kontexten, med 
företaget och dess avdelningschefer och projektsponsorn, med de övre hierarkiska nivåerna i 
projekten och med de jämbördiga projekten, de andra projekten som lyder under Subprojektet 
för mjukvara. Vi ser också kopplingar inom projektet, till teamledarna och projektlednings-
teamet. Projektledaren måste ha kontroll på alla dessa relationer och utnyttja dem till att hålla 
sitt projekt på rätt kurs.  

För att göra bilden fullständig, och ännu mer komplicerad, visar figur 17 kopplingarna mellan 
Designprojektet och de olika huvudprojekten som det såg ut under studien. Kopplingen till 
tidigare inkrement och tidigare projekt sker främst med rättningar men också genom 
förändringar som ska genomföras. Arbetet i det inkrement som genomfördes under studien 
påverkades också av att en tidigare levererad produkt skulle visas för en kund och man 
befarade att rättningar i denna skulle kräva mycket jobb. Arbetet påverkas också av 
planeringen av nästa inkrement eller nästa projekt som kan medföra till exempel att personal 
måste flyttas om. Förutom detta visas också en uppskattning av hur arbetet fördelades över de 
olika projekten.  
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Figur 16. Beskrivning av kopplingar mellan olika delar i projekten och företaget [vita rektanglar] och de möten 
(eller motsvarande) där kontakter och informationsutbyte sker [grå rektanglar]. Streckad linje [- - - - -] visar på 
viktiga informella kontakter. Punktlinjen [........] visar gränsen mellan Uppdragsgivaren och Telesoft. 
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Figur 17. Beskrivning av kopplingar mellan de olika huvudprojekten och designprojektet vid Telesoft som det 
såg ut när studien genomfördes. Kurvan visar uppskattad fördelning av arbetet över de olika huvudprojekten 
under studietiden.  
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Det är i denna miljö som projektledaren har att arbeta och söka sig fram till målet. 
Projektledaren måste försöka delta i mötena och använda den information som kommer till 
honom eller henne för att leda projektet i rätt riktning så att målet nås i tid och med rätt 
innehåll.  

ETT ’MÖTANDE’ JOBB 
En stor del av projektledarnas arbete består alltså av att närvara på möten eftersom mycket av 
informationsutbytet sker i samband med möten av olika slag. Det är också i mötena som den 
mesta påverkan på projekten kommer fram till projektledaren och det är där han eller hon får 
veta om förändringar. Under de dryga två veckor som jag studerade projektledarna deltog de i 
27 möten av 16 olika typer. Också Westling (2002a; 2002b), som studerade ett liknande 
projekt där han främst undersökte mötenas roll i en produktutvecklingsorganisation, 
fascinerades över det stora antalet möten, och antalet olika möten, som hölls inom 
organisationen. Han såg också att mötena, formella som informella, ofta gjorde det svårt att 
koncentrera sig på det arbete som skulle utföras eftersom arbetet ständigt blev avbrutet.  

När Carlson i början av 50-talet studerade chefernas arbete beskrev han detta som att det var 
fragmenterat och att de inte kunde sitta länge och jobba ifred (Carlson, 1951). Detta är något 
som också verkar stämma överens med de nu studerade projektledarnas arbete. De blir 
ständigt avbrutna av att det kommer någon som vill fråga eller informera om något eller av att 
det är dags att gå till ett möte. Carlsson studerade koncernchefer i några stora svenska företag 
men det verkar vara så att det som gällde för de cheferna till stor del också gäller 
projektledarna idag. Frågan är då om det är utvecklingen över de senaste 50 åren som lett till 
att projektledarnas arbete liknar chefernas eller om de lägre chefernas arbete även då liknade 
de överordnades. Om detta har vi idag svårt att sia men om vi läser Stewarts (1988) studie 
från 60-talet, där hon studerade chefer på olika hierarkiska nivåer, ser vi att de olika chefernas 
arbete och arbetsförhållanden varierade väldigt mycket. Något som förenade cheferna var 
dock att de ofta blev avbrutna och att det mesta av tiden tillbringades i möten med andra. I 
hennes studie handlade det främst om oplanerade möten med underordnade personer medan 
det hos de projektledare som vi träffat här främst handlade om planerade möten och då 
framför allt med överordnade och jämställda kollegor. Om vi istället tittar på de oplanerade 
och informella mötena så sker dessa främst tillsammans med underordnade.  

I vissa möten förs informationen uppåt i hierarkin samtidigt som projektledaren får 
information uppifrån. I nästa möte för han eller hon vidare den erhållna information, neråt i 
organisationen till sina teamledare och får tillbaka information som sedan förs vidare uppåt i 
organisationen vid nästa möte. Som vi har sett finns det många anledningar att mötas men 
informationsutbyte är den största enskilda anledningen. När Tengblad (2001) nyligen 
upprepade Mintzbergs (1973) studie noterade han att detta var något som förändrats under de 
senaste 30 åren, att cheferna arbetade betydligt mer med att sprida information. Detta verkar 
också stödjas av denna studie av projektledare, eftersom mycket av deras tid gick åt till att 
samla och sprida information.  

Om vi jämför projektledarnas jobb med de chefer som Mintzberg (1973) studerade så verkar 
deras arbete till stor del likna varandra. Liksom cheferna för 30 år sedan hade projektledarna i 
den här studien ofta mycket att göra och de fick ofta med sig arbete hem eftersom de inte 
kände att de var färdiga. Cheferna i Mintzbergs studie spenderade 70 % av tiden på olika 
möten, både planerade och spontana, informella, vilket sannolikt överensstämmer relativt väl 
med projektledarna i den här studien. I och med att jag inte haft underlag för att göra en 
beräkning av andelen informella möten är det svårt att diskutera den totala andelen tid som 
projektledarna spenderade i möten. I Westlings (2002b) studie av ett projekt, som liknade det 
som studerats här, spenderade en person ända upp till 85 % av tiden i olika typer av möten. 
Att projektledarna utgör en länk mellan sina team och omvärlden, på liknande sätt som 
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cheferna i Mintzbergs studie, är tydligt eftersom mycket frågor kommer till dem som de sedan 
för vidare till andra för diskussion och beslut.  

Cheferna i Minzbergs (1973)  studie hade kontakter både inom och utanför organisationen och 
för projektledarna kan man säga att de har kontakter både inom och utanför organisationen. 
Om man bara studerar företagen. Ser man istället till det enskilda designprojektet så har 
projektledarna ett kontaktnät som sträcker sig utanför projektet och till andra projekt runt 
omkring. Men, trots att kontaktnätet når utanför designprojektet så når det sällan längre än att 
det stannar inom huvudprojektet.  

Att ändra eller inte ändra – Projektledarnas dilemma 

Vad innebär det då att leda ett projekt i en multiprojektorganisation? Något som kom fram i 
studien men som endast marginellt nämndes tidigare var förändringarnas betydelse för 
projektledarnas arbete. Efter att ha följt projektledarna kan jag konstatera att förändringar i 
delprojektet i relativt stor utsträckning påverkar vad projektledaren gör och hur han eller hon 
agerar. I tidigare kapitel har jag beskrivit lite av projektledarens vardag. Om mötena utgör en 
stor del av den arena där projektledaren verkar så utgör olika typer av förändringar och 
förändringshantering de stora uppgifterna.  

Projektledaren måste hantera förändringarna så att de blev så positiva som möjligt för det 
egna projektet. Vissa förändringar verkade negativa för projektet och innebar mer jobb som i 
sin tur skulle kunna göra att tidplanen inte kunde hållas. Då var det projektledarens uppgift att 
försöka förskjuta förändringen så att den gick att planera in eller att begära mer resurser eller, 
som sista alternativ och om det var möjligt, att försöka förhindra att förändringen skedde. 
Med andra ord befinner sig projektledaren i en situation där han eller hon ansvarar för att 
förändringar genomförs samtidigt som förändringar måste förhindras för att skydda projektet 
och ge medarbetarna arbetsro. 

FÖRÄNDRINGARNAS GENOMFÖRARE 
Som vi har sett tidigare har förändringarna som påverkar projektledarens arbete olika 
ursprung. Några förändringar kommer från projektets omgivning med företaget eller andra 
projekt och sker genom beslut eller agerande utanför projektledarens kontroll. Andra 
förändringar har sitt ursprung i det enskilda projektet. Detta innebär att projektledarna måste 
hantera uppkommande förändringar på olika sätt. Ett sätt att hantera förändringarna innebär 
att hålla sig till fastställda rutiner, då förändringarna är mer eller mindre förväntade som i 
fallet med CR (jfr. även PMBoK, 2000). När andra, mer oväntade, förändringar sker växer 
metoden att hantera dem fram eftersom det ibland saknas rutiner för att hantera dem. 
Ytterligare andra förändringar har projektledaren erfarenheter av och har därför egna rutiner 
för att hantera.  

Efter att ha följt och observerat projektledare i en multiprojektmiljö framkommer några 
beroenden som visar på liknande samband som de som presenterades tidigare om hur projekt-
ledarens ledning av ett kort projekt påverkas (jämför figur 7). Om dessa beroenden är 
speciella för dessa projektledare eller generella för alla projektledare är svårt att svara på och 
inte heller syftet med denna studie. Här nöjer vi oss med att konstatera att de verkar ha 
påverkan och hur denna påverkan ser ut.  

Påverkan utifrån – Den organisatoriska kontexten. Vissa av förändringarna 
kommer från den organisatoriska kontexten och andra projekt. Då är det många beslut som tas 
utanför projektledarens kontroll men som påverkar dennes arbete. Huvudprojektets 
organisation framträder som hierarkisk där beslut ofta fattas av någon högre upp i 
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organisationen, ovanför delprojektledaren. Exempelvis kan vi titta på diskussionen om vilken 
version av Gamma som skulle vara utgångspunkt för Delta-inkrementet. Här hade 
projektledaren att vänta på beslut utifrån. David hade i och för sig en liten möjlighet att 
påverka men beslutet fattades på annan plats i organisationen. David var under tiden tvungen 
att se till att teamen hade arbete att göra eftersom starten av Delta försköts i väntan på beslut.  

Sjögren Källqvist (2002) presenterade några beroenden som hon såg mellan projekten i den 
multiprojektorganisation som hon studerade. Hon såg bland annat att de konkurrerade om 
samma resurser för att genomföra sina projekt. Detta såg vi ett exempel på när det kom fram 
att försäljningsorganisationen hade planerat in en visning av en produkt som därför 
prioriterades högre för att den skulle hinna bli klar till visningen. Då fick medarbetarna lämna 
allt annat arbete för att ta hand om det som måste rättas till i den nu högre prioriterade 
produkten. För Davids del innebar detta att han fick arbeta med att planera för vilka som 
skulle jobba övertid och hur de skulle hantera det andra arbetet för att detta inte skulle bli 
alltför mycket lidande.  

Om vi jämför dessa situationer med den beskrivning som Galbraith (1971) gjorde, se figur 5, 
så är det svårt att få det att stämma överens. Även om projektorganisationen är relativt stark i 
den studerade organisationen så stämmer bilden med den inflytelserika projektledaren dåligt 
med projektledarna i delprojekten. Huvudprojektledarna har sannolikt högt inflytande men i 
och med att huvudprojektledarna bestämmer över delprojektledarna har de senare relativt lågt 
inflytande. Linjecheferna har i och för sig liten kontroll på projekten och produktionen så i 
förhållande till dessa kanske delprojektledarna fortfarande har större inflytande på beslut i 
projektet men trots detta är projektledaren generellt sett beroende av vilka beslut som fattas på 
högre nivå.  

En skillnad mellan den här studien och andra studier av multiprojektmiljöer är att vi här har 
möjlighet att se effekten av att arbeta i flera projekt samtidigt. Om vi ser huvudprojekten 
uppifrån ser vi tre relativt tydligt definierade projekt, ett underhållsprojekt, ett projekt som 
håller på att avslutas och överlämnas till underhållsprojektet och ett där produktion pågår. När 
vi istället ser detta utifrån de studerade projektledarnas perspektiv flyter projekten ihop. 
Vanligtvis spelar det för delprojektledarna inte så stor roll vilket projekt de arbetar på 
eftersom samtliga tre huvudprojekt är samlade i ett subprojekt vilket i sin tur medför att det är 
samma kontakter och samma möten för alla tre projekten. Trots detta sker det alltså ständigt 
prioriteringar på högre nivå mellan projekten där beslut plötsligt kan fattas om att andra 
projekt prioriteras högre när de till exempel ska levereras eller visas för kund. Genom att se på 
projekten uppifrån skulle effekterna av prioriteringen förmodligen vara svåra att se men i och 
med att vi studerat detta projekt på delprojektnivå kan vi se hur prioriteringarna kan få större 
konsekvenser. 

Projektet och projektledaren verkar alltså påverkas utifrån från organisationen omkring. 
Projektledaren leder sitt projekt men de stora besluten om dessa typer av förändringar bestäms 
av personer utanför projektet och projektledaren har därför inte någon större möjlighet att 
påverka dessa beslut om han eller hon skulle önska det. I bästa fall kan projektledaren ha 
möjlighet att ge en rekommendation och argumentera för ett visst beslut men vad som 
slutligen bestäms är utanför dennes kontroll. När beslutet om en förändring är fattat är det upp 
till projektledaren att se till att detta också genomförs i hans eller hennes projekt. 
Projektledaren måste då inspirera och motivera sina medarbetare att arbeta efter de nya krav 
som ställs och se till att alla berörda har fått informationen om de nya direktiven. 
Projektledaren måste sedan också följa upp och kontrollera hur arbetet fortskrider. 
Projektledaren ansvarar för att det som beställts också levereras och måste ta hänsyn till alla 
förändringar som sker. Om så inte skulle ske skulle det bli problem vid kommande leverans 
eftersom produkten inte överensstämmer med planen. Detta skulle innebära att den inte 
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fungerar tillsammans med de andra produkter som företaget har som den sedan ska arbeta 
tillsammans med.  

Projektets påverkan – Interna förändringar. Andra förändringar ligger främst 
inom det egna projektet. Det kan till exempel vara den person som kom tillbaka tidigare än 
beräknat och som behövde komma i arbete och utnyttjas på bästa sätt. Detta krävde att flera 
personer tillfrågades om behov och önskemål innan man slutligen hittade en acceptabel 
uppgift. Om informationen missades av projektledaren på grund av det stora 
informationsflöde som ständigt kommer eller om informationen aldrig nått längre än till 
linjechefen är inte intressant i detta fall. Det intressanta är att det var en förändring av 
resurstillgång, som krävde snabba åtgärder och beslut, och hur projektledaren löste detta.  

Ett annat exempel på en förändring som skedde i projektet och som de hanterade inom 
projektet var de extramöten som planerades in för att hantera alla felrapporter som kom. Detta 
framkom som ett problem vid ett möte inom projektet och lösningen blev också en hantering 
inom projektet. Ytterligare ett exempel var de CR som projekten hade att hantera vilka 
innebar förändring av ett av projektets mål, specifikationer, medan tids- och kostnadsmålen 
oftast stod orörliga. De svajiga projekten som Diana pratade om liknar mycket de 
systemutvecklingsprojekt som Turner och Cochran (1993) beskrev där projektmålen var 
dåligt eller otydligt definierade medan arbetsmetoderna, hur man utvecklar systemen var 
relativt väl definierat. Det som pågick var ju det tredje relativt lika huvudprojektet där 
delprojektens arbetsmetoder också var liknande.  

Förändringarna blir ännu tydligare om vi ser designprojektet utifrån det tidsmässiga 
perspektiv som presenterades tidigare. Vi ser då att projekten är indelade i inkrement. 
Begreppet inkrement kommer från den övergripande projektmodell som företaget använder 
och antyder att projektet för varje inkrement tar små (inkrementella) steg framåt. Projektets 
utveckling sker i en sekventiell process med små steg. Det är så projektet är planerat och om 
man skulle ha studerat huvudprojektet på ett traditionellt sätt, uppifrån, skulle det nog se ut så 
också. Enligt Adler (1999) så handlar planering av projekt vanligtvis om att planera bort 
osäkerhet och tydliggöra vad som ska göras, av vem och när. I de projekt han studerade 
använde sig flera av organisationerna av liknande sätt att genomföra projekten, som de projekt 
som här studerats. Genom att genomföra projekten med ett inkrement i taget finns det 
möjlighet att ändra i projektet ända tills sista leveransen är gjord. När projektet planeras läggs 
därför tid in för att hantera CR och fel i den omfattning som de förväntas komma. Det vi ser i 
den här studien är också de små variationerna, små i förhållande till det stora huvudprojektet. 
Vi ser hur det inom varje inkrement skett omflyttningar av olika versioner vilket visar på en 
situation där den sekventiella utvecklingen inte är fullt så tydlig som den beskrivs i 
modellerna. Det förs en diskussion om i vilket inkrement olika versioner hör hemma och om 
att flytta en version från ett inkrement till ett annat. Inkrementet kanske i huvudsak ligger kvar 
i sin ordning i förhållande till de andra inkrementen men inom inkrementet sker det 
omflyttningar och ändringar. Det är alltså inte bara funktionen som förändras utan också när, i 
vilket inkrement eller i vilken modell, olika funktionalitet ska produceras.  

Ett annat exempel var den omorganisation som nyligen hade genomförts inom delprojektet. 
Projektledaren behövde följa upp denna och de hade också ett möte för att reda ut hur ett av 
teamen skulle arbeta och vad detta skulle få för konsekvenser för de andra teamens arbete. 
Det krävdes också samtal med några av teammedlemmarna som inte var så nöjda med den 
nya organisationen och det nya arbetssätt som förväntades. Det var en förhandling som genom 
att ge och ta gjorde att medarbetarna kunde acceptera den nya organisationen. 

I motsats till de tidigare förändringarna sker de senare beskrivna inom delprojektet och 
projektledaren måste lösa dem för att inte projektets arbete ska bli lidande och därmed få som 
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konsekvens att andra delprojekt eller subprojekt blir lidande. Lösningarna eller åtgärderna 
som vidtogs i dessa fall beslutades av projektledaren själv. I något fall behövde dock 
avdelningschefen kontaktas eftersom det berörde medarbetarnas arbetssituation.  

Projektledaren – Erfarenhetens betydelse. Också tidigare erfarenheter ligger till 
grund för mycket av hur projektledaren arbetar. Om vi tittar på projektledarnas bakgrund så 
har de båda en ganska lång ”inskolning” i organisationens arbetssätt och också utbildning i 
det arbetssätt som företaget använder. De hade också en bakgrund som programmerare vilket 
deras medarbetare framför allt arbetade med. I och med detta var de socialiserade 
(Hurrelmann, 1988) i den omgivning som de befann sig. David använde också sina kunskaper 
och erfarenheter från designjobbet (en del av sitt Habitus) för att övertyga beslutsfattarna på 
högre nivå om vilket beslut de skulle fatta.  

SKYDDANDE ÄNGEL 
Projektledarna spenderade mycket tid och kraft på att som en skyddande ängel hålla borta 
förändringar och krav från omgivningen och skydda sina medarbetare från störningar utifrån. 
Detta syntes tydligt när det kom fram förslag på förändringar i projektet. Förändringarna 
skulle kunna ställa till problem och engagera teammedlemmarna så mycket att de skulle få 
svårt att producera sin mjukvara. För att förhindra eller minska risken för detta jobbade alltså 
projektledarna med att försöka skydda sina team från dessa störningar. På liknande sätt 
beskrev Lindahl (2003) olika sätt som projektledarna i de anläggningsprojekt som han 
studerade använde för att hålla borta störningar från projektet. I det fallet handlade det dock 
mest om att hålla kunden informerad till en så låg nivå så att de inte hade möjlighet att ha 
alltför mycket kontroll och därmed komma med krav som skulle förändra arbetet. När kunden 
var ovetande om problem eller inte hade möjlighet att kontrollera kunde projektledarna och 
medarbetarna istället koncentrera sig på bygget.  

Någon lika extrem hantering har jag inte sett i det projekt jag studerade men ett arbete för att 
ge teamen arbetsro pågår ständigt. Pinto och Slevin (1989) angav just detta som en av sina 
framgångsfaktorer, vad som behövs för att lyckas med projektet, att projektledaren håller 
störningar borta från de medarbetare som arbetar med att producera. De störningar som de 
beskrev handlade om allt i projektets omgivning som kan ha negativ inverkan på projektet till 
exempel ”personalomsättning i teamet, budgetneddragningar i utvecklingsprocessen, 
omorganisationer…” (Pinto och Slevin, 1989: 34). 

Ett exempel på detta de nu studerade projekten är CR-hanteringen. Om det kom förslag om en 
förändring av en produkt kontrollerade Diana hur mycket jobb som krävdes och hur mycket 
de berörda teamen hade att göra. Dianas primära hantering var sedan att skjuta den ifrån sig, 
så långt bort som möjligt, för att ha möjlighet att planera in den i verksamheten. Hon försökte 
att få CR planerad in längre fram i tiden så att det som teamen arbetade med just då, skulle 
vara klart. Med lite mer tidsfrist var det sedan möjligt att planera om och eventuellt flytta bort 
något så att det gick att planera in förändringen i det andra arbetet.  

Det visade sig samtidigt att i fallet med CR hade projektledarna mest en rådgivande funktion 
och hade inte så mycket att säga till om. Om det fanns andra behov eller önskemål som de, 
som fattade de slutliga besluten på högre nivå i projektet, bedömde som viktigare, hade 
projektledarna bara att rätta sig efter beslutet. Om beslutet ställde till problem för planeringen 
av arbetet i det pågående inkrementet så skulle projektledarna få mer resurser för att 
genomföra förändringen men det var inte alltid som detta verkligen blev fallet. Eftersom jag 
aldrig såg detta hända är svårt att svara på hur projektledarna i dessa fall löste problemet. 
Diana berättade dock att beslut som ledde till att förändringar skulle implementeras inom 
samma tid som annat arbete utfördes, utan att projektet fick mer resurser, ”överklagades” 
vilket ledde till att CR fick hanteras en gång till på samtliga instanser i syfte att få fram mer 
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information. Projektledarna hoppades på att detta skulle leda till att man fick fram ett beslut 
som på något sätt tog hänsyn till resurstillgång och arbetsbelastning.  

Hanteringen av förändringarna var liknande både för de ”planerade” förändringarna, där en 
förändringsbegäran kom med olika förändringar, och när förslag kom upp som krävde att 
projektet planerades om.  

Ett exempel på det senare var när det kom fram önskemål från högre nivå i projektet om att 
flytta om de olika versionerna tidsmässigt. De ville tidigarelägga en version och, för att 
möjliggöra detta, samtidigt avluta en annan version. Den första reaktionen från alla 
delprojektledare, som var närvarande vid projektmötet där frågan första gången diskuterades, 
var att ”Nej, det går inte”. Detta skulle inkräkta allt för mycket på planerna och innebära allt 
för mycket extrajobb för teamen. När man senare hade diskuterat vidare så enades man om att 
förutsättningen för att acceptera förändringen var att flera av de planerade eller förväntade 
förändringarna skulle placeras i en ny version som ännu inte var planerad. På så sätt 
minskades omfattningen i den version som flyttades så det skulle bli möjligt att hinna klart. 

Mycket av projektledarnas arbete verkar vara styrt av beslut som fattas högre upp i hierarkin 
och mycket signaler kommer nerifrån teammedlemmarna vilka behöver hjälp med olika saker. 
Detta medför att arbetet styrs, mycket beroende på organisationens utformning, men det är 
tveksamt om man kan säga att de är styrda av sin omgivning på det sätt som Sayles (1964) 
beskrev. Han beskrev cheferna som marionetter som inte själva hade så mycket att säga till 
om utan styrdes helt av andra. Även om projektledarna inte hade den slutliga beslutsrätten så 
hade deras argumentation och agerande runt vissa frågor effekt på vilket beslut som fattades. 
Ett exempel på detta är diskussionen om vilken version av Gamma som skulle ligga till grund 
för nästa inkrement, Delta. I denna diskussion var David starkt drivande och poängterade 
fördelarna för Design. Hans förslag att använda Gamma 11 som utgångsmodell skulle spara 
mycket tid i programmeringen varför han såg stora tidsvinster. I och med att han hade en 
bakgrund som designer kunde han se och argumentera för vinsterna och detta fick också 
gehör högre upp i organisationen där det visade att det inte ställde till problem för några andra 
projekt. Efter att beslutet hade fattats, till Davids fördel, diskuterades detta under en fikarast 
och en annan delprojektledare som också suttit med i tidigare möten vände sig till mig och sa 
skämtsamt: 

Det måste du notera: Projektledarens historia påverkar agerandet 

Han menade att eftersom David hade en bakgrund som designer förstod han fördelarna och 
kunde argumentera för dessa på ett sätt som gick hem hos dem som fattade det slutliga 
beslutet.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat att det finns några viktiga karaktäristika för 
projektledares arbete, speciellt i då korta projekt som studerats i denna studie. 

1. Projektledarnas arbete innebär att delta i möten  
Möten upptar en mycket stor del av arbetstiden och de flesta av mötena handlar om att 
ta emot och att sprida information.  

2. Projektledarnas arbete innebär att hantera förändringar  
Det förekommer mycket förändringar i projektet och dessa måste hanteras vilket också 
utgör en stor del av arbetet.  

3. Projektledarnas arbete innebär att agera skyddsängel  
I samband med förändringarna måste projektledaren ibland fungera som en buffert för 
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att förhindra att förändringar och störningar ska påverka medarbetarna så att de inte får 
ro att arbeta.  

Avslutningsvis kan man konstatera att projektledarnas arbete till stor del liknar de chefers 
arbete, som studerats tidigare. Arbetet är fragmenterat, styrt av omgivningen och relativt 
hektiskt. Efter att ha läst igenom ett tidigare utkast av uppsatsen kommenterade David 
beskrivningen av projektet. ’Det var en bra bild av hur kaotiskt det kan vara’. Och det är nog 
sant. I delprojektet kan beslut som fattas längst uppe i huvudprojektet bli stora problem eller 
stora förändringar som måste hanteras. Det som bara uppfattas som en krusning uppe på ytan 
får stora konsekvenser längre ner i organisationen. Svajigheten som Diana pratade om kanske 
det inte märks så mycket av i huvudprojektet medan det är ett dagligt faktum för 
projektledarna på delprojektnivå. Om detta stämmer, att de korta projekten som jag har 
beskrivit här, är svajigare och mer föränderliga än de stora som är de projekt som mycket av 
projektledningsmetoderna utvecklades för, så innebär det att det finns stora behov av att 
tränga djupare och studera mer av vad det innebär att leda ett kort projekt och hur 
projektledarna gör.  
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Kapitel 13 - Fortsättning följer 

 

 

Avslutningsvis ska jag diskutera lite om vad jag kan se för fortsättning. Hur ska studien 
utvecklas och vad kan man då komma att se och lära om projektledarnas arbete? I nästa steg 
handlar det om en utveckling av teoretiska resonemang, metodik, och empiri. Med detta följer 
också en djupare analys av materialet än vad som åstadkommits här. Men, vilka erfarenheter 
har jag gjort här och hur ska jag utveckla studien för att nå längre?  

Den här uppsatsen har handlat mycket om vad projektledaren gör när han eller hon leder ett 
kort projekt och några svar har kommit fram omkring detta. Det har visat sig att korta projekt, 
sett ur projektledarnas synvinkel, befinner sig i en mycket komplex miljö där projektledarna 
ständigt måste hantera omgivningens förändringar, krav och influenser för att kunna leda sitt 
projekt framåt. Arbetet handlar mycket om att delta i möten av olika slag och om att hantera 
förändringar eller att förhindra att förändringar eller nya krav stör medarbetarnas arbete. 
Genom att i kommande studie följa projektledare under ett helt projekt skulle det vara möjligt 
att studera eventuella förändringar över projektets olika faser. Med erfarenheter från denna 
studie ska teorier om förändringar, om skydd av projekt och om multiprojektmiljön utvecklas 
samt en djupare analys göras av de nu presenterade teorierna för att förstå mer av det arbete 
som projektledare gör. 

Förutom en fördjupning av vad projektledarna gör skulle det vara intressant att studera mer av 
hur projektledaren gör när han eller hon leder ett kort projekt. Delar av detta har redan nu 
kommit fram genom beskrivningar av hur projektledarna förhandlar om planeringen eller hur 
de hanterar förändringsbegäran. Tanken är att liknande beskrivningar av deras arbete inom 
andra delar av projektet ska kunna presenteras. 

För att nå dit måste också metoden utvecklas. Bland annat ska ett projekt följas från 
planeringsstadiet tills det är genomfört och har levererats. Men metoden ska också utvecklas 
med erfarenheter från denna studie. Tanken är att den etnografiska delen utvecklas genom att 
mindre fokus hamnar på hur tiden används till att observera vad och hur projektledaren gör. 
Alltså, mer fokus hamnar på innehåll än på struktur. Avsikten är att jag ska jag tränga djupare 
och se mer av orsakerna till vad som händer vilklet leder till att jag kan svara på hur 
projektledning går till. Analysen av de nya empiriska erfarenheterna ska leda till att jag kan 
utveckla kunskapen och teorierna om projektledares arbete i korta projekt. 
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