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- ABSTRACT -

Lyckat projektledarskap i praktiken inom systemutvecklingsprojekt.

Stefan Gerner (a96stege@ida.his.se)

Key words: Projectleader, project management, project, system development, project
leadership

Abstract
Project management is a relative new form of task and it is not easy. All the
responsibility for the result of the project is depending on the project manager. In this
report I will give an account of the criteria of how the project manager´s leadership
within the area system development should act. I will investigate how the reality agrees
or differs against the theory in the area project management. This comparison is
possible as I will create a document of criterias from the theory. Then I will interview
different project managers at different companies. After the comparison I will make
conclusions about how a project manager should act to create a successful project
management. The interviewed project managers act in the following companies: IT-
strategiska Förvaltningen in Västra Götalandslän, GTS, Cap Gemini, Mandator, WM-
data and Enator.
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Sammanfattning
Projektledarskap är en företeelse som är relativt ny bland olika verksamheter i
samhället, vilket medfört att mycket lite forskning finns inom detta område.
Projektarbetsformen blir vanligare och vanligare bland olika verksamheter, speciellt
bland IT-företagen. Detta beror främst på att projektarbetsformen medför kortare
ledtider från analys till resultat. Att agera som projektledare för ett projekt är en
uppgift som inte alltid är helt lätt. Det är oftast projektledaren som får ta
konsekvenserna av att projektet inte gav ett tillfredsställande resultat. Få av dagens
systemutvecklingsprojekt uppfyller de kriterier som avgör om ett projekt är lyckat eller
ej. Dessa kriterier är att projektet skall vara färdigt i rätt tid, hållit sig inom
kostnadsramarna och  gett den funktionalitet som önskades.

I rapporten tas olika kriterier fram för hur projektledaren skall agera för att ett
projektledarskap skall kunna anses som lyckat. Utefter dessa kriterier skapas en mall
som visar vilka egenskaper och förhållningssätt litteraturen anser en projektledare skall
inneha. Denna mall används sedan för att jämföra verkligheten med teorin.

I min studie kommer jag att undersöka hur olika projektledare agerar gentemot
projektgruppen och projektets intressenter för att åstadkomma ett lyckat
projektledarskap. Studien innefattar även projektledarens agerande gentemot sig själv,
dvs granskning av sitt eget arbete för att förbättra projektledarskapet. Min
undersökning har skett på sex olika företag: IT-strategiska Förvaltningen i Västra
Götalandslän, GTS (vilka driver sina egna systemutvecklingsprojekt), Cap Gemini,
Mandator, WM-data och Enator (vilka är datatjänsteföretag).

Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att projektledarna agerar på olika
sätt i sitt projektledarskap. De sociala delarna, dvs mänskliga relationer är
projektledarna mycket framgångsrika på. De mer strukturella delarna, dvs uppföljning
och återkoppling av projekten är oftast mer bristfälliga. Ofta är dock projektledarna
styrda av företagets metoder vilket inte sällan medför att projektledarna inte kan
genomföra vissa delar som de anser viktiga.
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1 Bakgrund

Jag har valt att skriva detta arbete inom området projektledning. Det är ett område
som i dagsläget är mycket aktuellt inom de flesta verksamheter, speciellt inom mitt
område - systemvetenskap. Den del som jag har valt att studera är projektledarens roll,
dvs arbetsuppgifter, ansvarsområden och agerande gentemot projektgrupp och
intressenter för att åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Detta innefattar även
projektledarens agerande gentemot sig själv, dvs granskning av sitt eget arbete för att
förbättra projektledarskapet. Jag har valt detta område eftersom det intresserar mig
mycket. I mitt tidigare arbetsliv har jag själv agerat som projektledare inom
verkstadsindustrin och även under min utbildning på Skövde högskola. De flesta utav
dessa projekt har fallit bra ut vilket har medfört att intresset för projektledning har
vuxit.

Jag är mycket involverad inom idrotten och har där agerat som ledare i många år.
Mycket utav den erfarenheten som jag har fått från idrotten har använts i mina
projektledaruppdrag. Mina framtida mål är att kunna agera som projektledare även
inom systemutvecklingsområdet. Därför ser jag detta arbete som en bra chans att
förbättra mina kunskaper och tillgodose mig nya erfarenheter. Jag ser också
möjligheten att lära mig mer om en ledares funktion som jag sedan kan ta med mig till
idrotten.

1.1 Inledning

Dagens  företag bedriver mycket arbete i projektform (Karlsén, 1997). Eftersom
projektarbetsformen har blivit mer och mer populär hos företagen har projektledarens
roll hamnat i rampljuset (Karlsén, 1997).

Enligt Harrison (1981) är projektledarskapet ganska nytt och uppkom först vid andra
världskrigets slut. I dagsläget har många böcker skrivits inom detta område, men enligt
Engwall (1995) har det ej bedrivits någon större forskning inom ämnet
projektledarskap. Följden av detta är att ingen kritisk granskning har skett på de
begrepp som finns i projektledningen (Engwall, 1995). I dag finns en stor mängd
litteratur i ämnet projektledarskap som oftast är skriven av projektledare och deras
administratörer. Därför har bilden av projektledarskap inte blivit så sammanhängande
som den varit om mer akademisk forskning hade utförts inom området.

Karlsén (1997) nämner att få satsar på projektledarkarriären. Anledningen till detta är
att projektledaren ofta måste offra sig mycket för liten ersättning (Karlsén, 1997).
Karlsén (1997) menar även att en linjeledare, vilket är en sorts projektledare inom den
egna produktionen, ofta har högre ersättning än projektledaren trots att projektledaren
i de flesta fall har större arbetsbörda och större risktagande. En projektledare är också
mer utsatt i sitt yrkesutövande och tillåts betydligt färre misstag än en linjeledare.
Projektledaren får bära hela ansvaret för ett misslyckat projekt och får sällan någon ny
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möjlighet, medan en linjeledare ofta får en chans att rätta till sina misstag. I artikeln, av
Karlsén (1997), säger Steinkeller som är konsult inom projektledning på Wenell-
gruppen även att det ofta är de duktiga teknikerna som blir projektledare, vilket dock
inte betyder att de alltid passar till denna uppgift. Utav dessa tekniker är dessutom
många unga och oerfarna av projektledning. I artikeln efterlyser Steinkeller en mer
professionell syn på projekledningsrollen, där projektledning ses som ett yrke och att
det finns utbildnings- och karriärsmöjligheter (Karlsén, 1997). Dock bör nämnas att
detta är Karlséns och Steinkellers påståenden.

Jag anser att den perfekta projektledaren inte finns och aldrig kommer att finnas.
Därför kommer det alltid att uppstå problem inom projektarbeten. Hur kan då
projektledaren minimera risken för att ett projekt inte kommer att gå som planerat?
Enligt flera författare (Engwall, 1995, Briner, 1991, Holmberg, 1995, Lewander,
1997) måste en plan för hur projektet skall genomföras skapas och den skall följas så
mycket som möjligt. Det skall till stora problem eller förändringar av förutsättningarna
för att ändra på planen. De ovanstående författarna anser även att projektledarens
agerande gentemot projektgruppen måste fungera på ett tillfredsställande sätt. Olika
gruppsammansättningar kräver olika agerande från projektledaren. Sedan anser jag att
det är väldigt viktigt för projektledaren att kunna inse och erkänna sina misstag och
brister.

Det är lätt att tro att nästan alla projekt lyckas, vilket jag tror beror på att de
misslyckade sällan kommer till andras kännedom. Detta är dock helt fel. I detta stycke
presenteras några siffror som jag vill reservera mig för då de uteslutande är tagna ur
olika artiklar. Wallström (1997b) anser att det i Sverige endast är 53% av alla projekt
som slutförs. Av dessa är det bara 16% som lever upp till de tre viktigaste kraven,
vilka är att projektet ej har blivit försenat, ej har blivit för dyrt och lever upp till de
krav som ställts på resultatet. Att andelen misslyckade projekt är så stor beror till stor
del på företagens bristande tillvaratagande av erfarenheter vid tidigare projektarbeten
och att projektledaren inte inser de olika risker som finns. Även för lite resurser och tid
är bidragande orsaker till att vissa projekt inte blir fullständigt genomförda. I artikeln
säger analysföretaget Butlergroup att ju större ett projekt är desto större är chansen att
det misslyckas (Wallström, 1997b). Intern politik, större komplexitet och påverkan på
fler personer är några anledningar till att de större projekten ofta misslyckas. I USA
ligger procentsatsen för lyckade projekt på 27% skriver Wallström (1997a). Alltså
11% högre än i Sverige. En förklaring till detta kan vara att USA har arbetat med
projektformen under en längre tid än Sverige och därför kommit längre i utvecklingen.
Undersökningen (Wallström, 1997a) tar dock upp ett par andra intressanta aspekter, så
som att projektledarna inte har tillräckligt med utbildning för deras arbetsuppgift och
bristande förmåga att kommunicera med berörda personer på ett tillfredsställande sätt.

1.2 Syfte

Syftet med den här rapporten är att belysa projektledarens roll, dvs arbetsuppgifter,
ansvarsområden och agerande gentemot projektgrupp och intressenter för att
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åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Detta innefattar även projektledarens
agerande gentemot sig själv, dvs granskning av sitt eget arbete för att förbättra
projektledarskapet. Syftet är också att genom intervjuer undersöka om verkligheten
stämmer överens med vad litteraturen säger inom detta området. Resultatet av
rapporten kommer generera en diskussion omkring likheter och olikheter mellan
litteratur kontra verklighet.
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2 Introduktion

I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till projektledarskapet och tydliggöra
vissa begrepp som är relaterade till ämnet. De fyra första delkapitlen kommer att
behandla själva projektformen. Efter det kommer ett delkapitel om projektgruppen.
Slutligen behandlas projektledaren i tre delkapitel. Eftersom det finns väldigt mycket
litteratur inom detta området finns det ingen möjlighet att presentera samtliga teorier,
utan jag kommer att presentera och koncentrera mig på ett fåtal. Jag hoppas dock att
dessa väl skall representera de teorier som finns om hur projektledaren skall agera i sitt
yrkesutövande.

2.1 Vad är ett projekt?

Enligt Meredith (1989) har projekt funnits i alla tider. Ett exempel på storslagna
projekt är pyramiderna i Egypten. Men Meredith (1989) påstår precis som Harrison
(1981) att det moderna projektet uppkom först i slutet av andra världskriget. Med
moderna projekt menas den projektform som vi till stor del har i dag (projektledare,
projektgrupp, projektorganisation, mm). De tar upp utvecklingen av atombomben som
det första riktiga projektet av nutida format.

Hur definieras då ett projekt? Det är knappast möjligt att definiera ett projekt då olika
projekt har olika innebörd. Men jag skall här nedan tillsammans med litteraturen
försöka att ta fram några viktiga punkter som representerar ett projekt i allmänhet.

Begreppet projekt är i dagsläget utbrett (Nordberg, 1997). Det mesta kan kallas för
projekt och i takt med att olika verksamheter använder projektarbeten allt mer blir
innebörden av projekt ännu bredare (Nordberg, 1997). Tittar vi tillbaka till historiken
ser vi att ordet projekt kommer från latinets projicere och betyder “kasta fram“
(Nordberg, 1997). Enligt Marcusson (1995) står ordet projekt för idé eller plan för
uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen.
Innebörden av ordet projekt har ändrats de senaste åren (Marcusson, 1995). För ett
antal år sedan användes ordet projekt enligt Marcusson (1995)  mest i tekniska
sammanhang, t ex då byggnadsprojekt. Men på senare år har, som sades ovan, allt fler
och fler olika sorters projekt skapats inom olika verksamheter.

Olika författare har olika syn på vilka punkter det är som karakteriserar ett projekt.
Nordberg (1997, s 17) har en definition som jag anser tar upp de viktigaste
grundpelarna som ett projekt har.

En väl planerad handlings- och framtidsinriktad verksamhet, med ett specifikt
syfte inom ett avgränsat område, som utförs under begränsad tid av en
tillfällig organisation, med särskilda ekonomiska medel och andra
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erforderliga resurser.

En viktig aspekt som bör läggas till är enligt Holmberg (1995) att ett projekt sker
utanför den vanliga arbetsorganisationen och att varje projekt är unikt.

När jag har läst om vad ett projekt är framgår det tydligt några grundläggande kriterier
som utmärker ett projekt. De är att ett projekt skall:

• vara inom ett avgränsat område (Nordberg, 1997).

• ha ett specifikt syfte (Holmberg, 1995).

• vara en tillfällig organisation (Nordberg, 1997).

• vara väl planerat (Engwall, 1995).

• vara begränsat i tid (oftast ½ - 5 år (Harrison, 1981)).

• beakta särskilda ekonomiska medel och resurser (Nordberg, 1997).

 Ovanstående punkter är alltså en förutsättning för att ett arbete skall kunna kallas för
ett projekt. Detta för att varje projekt skall kunna sägas vara unikt.

 Projekt är i allmänhet väldigt olika varandra. De skiljer sig ofta i storlek, tidsramar och
budget. Men Ander (1989) anser att fem punkter är gemensamma för samtliga projekt:

• Det finns många intressenter som är inblandade i projektarbetet.

• Det finns krav och önskemål från uppdragsgivaren.

• Projekt är begränsat.

• Det finns en projektgrupp.

• Det finns en startimpuls.

 Ander (1989) anser alltså att alla dessa delar är gemensamma för samtliga projekt. Att
det finns många intressenter inblandade i projektet, t ex kunder, leverantörer,
uppdragsgivare, beslutsfattare och projektmedlemmar m fl, är nog alla införstådda med
menar Ander (1989). Men det är viktigt för projektledaren att han är införstådd med
alla dessa intressenter, för det är projektledarens ansvar att ta hänsyn till dessa. Med
krav och önskemål från uppdragsgivaren menas att ett visst resultat skall uppnås
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(Ander, 1989). Inga projekt startas om det inte skall ge någon form av resultat. När
sedan projektet är genomfört jämförs resultatet med de krav och önskemål som
uppdragsgivaren ställt menar Ander (1989). Det är i denna fas som det visar sig hur väl
projektet har fallit ut. Det är alltså mycket viktigt att göra en utredning efter avslutat
projekt för att se vad som kan göras bättre i framtiden. Ander (1989) anser även att ett
projekt är begränsat av olika förutsättningar, ofta tids- och kostnadsbegränsningar.
Projektet kan inte heller vara hur stor som helst för då blir det oerhört svårhanterligt
(Ander, 1989). Ander (1989) menar också att det i ett projekt finns en projektgrupp
och att det är de som skall genomföra själva arbetet. En projektgrupp kan faktiskt
bestå av endast en person, men det är ytterst sällsynt. Med en startimpuls för ett
projekt menas att det kan vara en idé eller ett problem som är av intresse för
verksamheten att genomföra (Ander, 1989).

 Engwall (1995) säger att det är projektmålen som styr projektutvecklingen.
Projektmålen består av tre måldimensioner:

• Tidsram

• Funktions- och kvalitetskrav

• Budget

 Engwall (1995) använder sig av en triangel för att beskriva de tre dimensionerna på ett
illustrativt och lättförståeligt sätt (figur 2.1).

 

           Tid

 

    

        Kostnader                   Specifikationer

 Figur 2.1: Projekttriangeln (Engwall, 1995)

 De är omöjligt att skapa det perfekta projektet då resultatet skulle vara full funktion,
bästa kostnad och kortast möjliga tid (Engwall, 1995). Eftersom de tre delarna i
triangeln är beroende av varandra är detta en omöjlighet enligt Engwall (1995). Detta
innebär att det är en kombination mellan dessa tre delar som styr varje projekt. Det är t
ex ofrånkomligt att ett projektet måste tilldelas mer resurser i form av pengar om
projekttiden skall kortas och kvalitén vidhållas. Ett annat viktigt påpekande som
Engwall (1995) ger är att projekt ofta har tyngdpunkten på en dimension. Vid t ex
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teaterföreställningar är tidpunkten väldigt avgörande. Publiken vill inte sitta och vänta i
flera timmar för att skådespelarna skall öva färdigt. Tvärtom vid byggen av t ex
kärnkraftverk då kvalitén är av yttersta vikt där tid och kostnad aldrig kan användas
som argument för att tumma på säkerheten. I projekten brukar funktionaliteten betonas
i början medan det mot slutet är tids- och kostnadsfaktorerna som är i centrum
(Engwall, 1995).

 Sammanfattningsvis kan jag säga att jag till fullo håller med om de kriterier som är
grundpelarna för att ett arbete skall kunna kallas för ett projekt. En utav de viktigaste
punkterna tycker jag är att varje projekt är unikt. Om varje projekt inte är unikt kan
arbetet lika gärna föras in i den ordinarie organisationen. Ett projekt skall alltså vara ett
framåtsträvande arbete, ofta mot nya och lite osäkra delar för verksamheten.

 2.2 Varför arbeta i projekt?

 Ett projekt kommer till världen då en uppgift av engångsnatur skall lösas (Andersen,
1994). Med engångsnatur menas att uppgiften är av sådan form att verksamheten inte
har gjort det någon gång tidigare och inom den närmaste tiden inte kommer att göra
det igen. Om så inte är fallet bör ej projektarbete utföras, utan då skall arbetsuppgiften
läggas i den ordinarie organisationen (Andersen, 1994). Andersen (1994) säger också
att ett projekt ofta berör många personer och har sällan inte någon fast plats i
verksamheten. Istället för att genomföra arbetet med traditionella arbetsformer
används då projekt. Sahlin (1996) anser också att ett projekt ger möjlighet till en
styrform som är effektiv med en lokal och flexibel anpassning.

 Briner (1991) tittar på de japanska framgångarna. Japanerna skapar ett vinnande
lagarbete som övriga världens företag nu försöker efterlikna. Det är engagemanget och
samarbetet över gränserna som skall få medarbetarna motiverade (Briner, 1991).
Briner (1991) anser även att verksamheternas problem kommer att få bättre lösningar
om projektgrupper bildas med korsbefruktning och god kommunikation som
segervapen.

 Marcusson (1995) tar upp en av grundpelarna för projektets existens. Det är att arbetet
med olika problem inte får ta för lång tid och det krävs snabba resultat. Projektet skall
alltså ge fördelar både konkurrens- och tidsmässigt. Anne Kåhnell (Karlsén, 1997) som
är analytiker på Gartner Group i Skandinavien håller med ovanstående författare. Hon
anser att det effektivare tidsutnyttjandet leder till stora vinster. Kåhnell menar även att
projekten blir mer lönsamma på grund av att det går att utnyttja experthjälp utifrån och
att fokuseringen sker på ett visst arbete under en begränsad tid (Karlsén, 1997).
Karlsén (1997) anser att det är en klar trend åt att allt fler företag inriktar sig mer på
den flexibla projektformen. Det beror på att tidspressen blir allt hårdare och med det
konkurrensen. Detta kan innebära att vi närmar oss en tid med personalpooler där
ingen har en fast plats, utan används i olika projektutformningar.

 Nordberg (1997) anger ytterligare en viktig faktor till att använda projekt. Det är att
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gruppmedlemmarna känner sig deltagande och ansvariga för resultatet, vilket skapar
ett effektivt samarbete. Det skapar den “lagsammanhållning“ som jag anser är ett måste
för ett lyckat projekt. Men lagsammanhållning menar jag främst engagemang,
motivation och gemenskap. Medlemmarna känner också att deras arbete uppskattas
och att de är deltagande i en framåtsträvande verksamhet.

 Sammanfattningsvis kan jag nämna att de två ovanstående delkapitlerna till mångt och
mycket bygger på varandra. Anledningen till att arbeta i projektformen bygger
självklart på kriterierna till vad ett projekt är. Jag tycker att den litteratur som jag har
studerat inom dessa områden har varit bra överens och gett ungefär samma kriterier.
Att inte hålla med om vad de anser känner jag som främmande men tror att
skillnaderna kommer att öka när jag mer börjar att titta på vissa delar i ett projekt.

 2.3 Projektets olika faser

 Holmberg (1995) delar in projektet i fem huvudsakliga faser. Dessa fem faser kommer
jag kortfattat att beskriva i detta delkapitel. Jag vill delge läsaren denna indelning då
jag i min undersökning tycker att det är viktigt att kunna se projektledarens funktion i
de olika faserna.

 Holmbergs (1995) fem faser:

• Idé- och värderingsfas

• Planering

• Projektarbetet

• Införande

• Uppföljning och utvärdering

 2.3.1 Idé- och värderingsfas

 Utgångspunkten för ett projekt kan enligt Holmberg (1995) variera. Det kan vara ett
problem eller en idé som företaget vill lösa. Eller så kan det vara någon form av
utredning som leder till att ett projekt startas. I dagens läge kan det även mycket väl
vara olika krav från kunder, myndigheter eller fackliga organisationer som är upphov
till ett projektarbete, t ex krav från kund på införande av kvalitetssystemet ISO 9001.
Holmberg (1995) säger att beroende på förutsättningarna kan tiden variera mycket från
att funderingarna på ett projekt kommer fram tills ett projektet startas.



- 2 INTRODUKTION -

10

 2.3.2 Planering

 Holmberg (1995) anser att stor kraft skall läggas ner i planeringsarbetet. Hon skriver
att detta är en nödvändighet för att projektet skall få ett lyckat resultat. Syftet med
planeringen är enligt Holmberg (1995) att se när saker och ting skall genomförs, vad
som skall göras och vem som skall göra vad. Det finns en uppsjö med olika hjälpmedel
för planering (Holmberg, 1995). Detta är inget jag kommer att gå in djupare på, men
jag vill ta upp Holmbergs (1995) varning att om inte dessa planeringsverktyg används
på rätt sätt kan de mycket väl bidra till ett misslyckat projektresultat. Holmberg (1995)
påpekar slutligen att om allt för stor kraft läggs ner i planeringsfasen finns risken att
projektmedlemmarna har bristande tid och energi när själva projektarbetet skall
utföras.

 2.3.3 Projektarbetet

 Holmberg (1995) menar att det är i denna fas som samtliga projektmedlemmar skall
vara verksamma och aktiva. Det är här som det avgörande arbetet med resultatet skall
ske. Svårigheten i projektarbetsfasen är enligt Holmberg (1995) att skapa ett bra
arbetsklimat vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Hon anser att om
rätt arbetsklimat infinner sig kan projektmedlemmarnas resurser frigöras på ett positivt
sätt. Att skapa en bra arbetsmiljö för projektdeltagarna ligger till stor del på
projektledaren ansvar anser Holmberg (1995) och även flera andra författare (Briner,
1991, Engwall, 1995). Holmberg (1995) ser arbetsklimatet som en avgörande
framgångsfaktor då det ofta är arbetsmiljön som är avgörande för ett lyckat eller
misslyckat projektresultat.

 2.3.4 Införande

 Holmberg (1995) skriver att ett projektarbete ofta leder till att någon form av åtgärd
eller förändring skall genomföras. Som exempel kan nämnas införandet av ett nytt
ekonomisystem eller en omorganisation av personalen. Holmberg (1995) säger att
ansvaret för att genomföra förändringarna ligger på:

• en redan befintlig del inom bas- eller linjeorganisationen.

• en ny enhet, där ofta en stor del av projektgruppen kommer att ingå.

• projektet självt.

 Holmberg (1995) anser att det finns både för- och nackdelar med dessa modeller
beroende på vilka omständigheterna är. Oavsett vilken utav ovanstående varianter man
väljer måste erfarenheterna från projektet tas tillvara för att projektmedlemmarna skall
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kunna använda sig av dessa i sitt framtida arbete (Holmberg, 1995).

 2.3.5 Uppföljning och utvärdering

 Uppföljning av ett projektarbete skall ske parallellt med projektarbetet anser Holmberg
(1995). Med uppföljning menas att projektmedlemmarna ser hur projektet har
framskridit hittills, t ex hur de ligger till tidsmässigt och vad de har presterat fram tills
nu. Hon anser även att en uppföljning av projektet skall göras efter att projektet
avslutats. I anslutning till avslutningen av projektet görs ofta en utvärdering
(Holmberg, 1995). En utvärdering innebär att reflektioner och analyser genomförs för
att se hur projektet har fallit ut, både resultat- och arbetsmässigt. Holmberg nämner
några anledningar till att göra en uppföljning av ett projekt:

• Man kan bedöma hur väl målen för projektet uppfylldes.

• Projektmedlemmarna och andra kan få lärdomar och insikter så att de står ännu
bättre rustade i ett framtida projekt.

• Omgivningen får kunskap om projektet.

• Nödvändiga justeringar kan göras i efterhand.

 Holmberg (1995) säger slutligen att det i vissa projekt kan finnas anledning till att dela
upp dessa fem faser i flera. Men då inriktningen av detta arbete inte ligger i det
området fördjupar jag mig inte i detta, utan lämnar det till läsarens intresse.

 Jag tycker att Holmbergs (1995) olika faser i projektet är en bra indelning. En mer
generell indelning kan leda till att vissa delar inte belyses tillräckligt och en mer
specialiserad indelning blir för detaljerad. Självklart är samtliga faser av stor vikt. Jag
vill ändå trycka på att stort arbete skall läggas på faserna planering och uppföljning &
värdering. I planeringsfasen läggs grunden för projektet och i uppföljning &
värderingsfasen tas erfarenheter och nya lärdomar om hand för att användas på
framtida projekt. Denna sista fas är ofta grunden till att projektarbeten blir bättre och
effektivare i framtiden anser jag.

 2.4 Olika projekttyper

 Som sagts tidigare (kapitel 2.1) kom det moderna projektarbetet till världen inom
militären i slutet av andra världskriget (Engwall, 1995). Allt eftersom andra branscher
visade stort intresse för denna arbetsform ställdes nya krav på hur projektet skulle
genomföras. Det har lett fram till flera olika projekttyper. Endast ett fåtal författare tar
upp olika projekttyper i sin litteratur. De olika projekttyper som dock tas upp skall jag
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ytligt ge en förklaring till och visa skillnaden dem mellan.

 2.4.1 Andersens pso-projekt

 Andersen (1994) gör en annorlunda indelning av projekten. Han delar upp projektet i
tre delar, ett så kallat pso-projekt. Pso står för utveckling av personal, system och
organisation. I ett projekt anser Andersen (1994) att det ofta läggs för mycket
koncentration på den tekniska biten av projektet (representeras av system i pso-
tänkandet). De andra två delarna, personal och organisation, hamnar ofta i bakgrunden
av det rent tekniska. Att bara tänka på den tekniska biten skapar inte lika bra resultat
som om alla tre delarna tas i beaktande. Ett projekt kan även vara ett så kallat
“organisationsutvecklingsprojekt“. Här läggs lätt vikten istället på organisation i pso,
men det är lika viktigt i dessa projekt att ge samtliga delar stor betydelse. Andersen
(1994) säger alltså att det är lätt att bli fokuserad enbart på den delen som resultatet
främst skall påverka, oavsett projektets sort. Därför trycker han mycket på att det är
av yttersta vikt att samtliga tre delar i pso-projektet får den uppmärksamhet som
fodras för ett lyckat projekt.

 Pso-projektet användes från början inom dataområdet (Andersen, 1994). Andersen
(1994) märkte att detta tankesätt även fungerade för projekt inom andra områden. Det
finns enligt Andersen (1994) två ytterligheter inom projektarbeten, på ena sidan “rena
expertprojekt“ och på andra sidan “rent processorienterade projekt“. De rena
expertprojekten består oftast bara av experter. Dessa projekt är mycket
resultatinriktade och riktar sig främst till den tekniska delen (system i pso). Det finns
inget samarbetet med eller medverkan av användarna i dessa expertdominerade
projekt, vilket kan låta främmande då det ofta är användarna som kommer med
relevanta inlägg och synpunkter. De rent processorienterade projekten är raka
motsatsen. Här är det själva processen i projektet som är av störst vikt. Resultatet är
inte lika viktigt (om det nu blir något resultat överhuvudtaget) som i expertprojekten.
Det är samarbetet mellan människor och vad det leder till som är målet med dessa
projekt. Ett bra exempel på ett processorienterat projekt är organisationsutveckling.

 Andersen (1994) är övertygad om att samtliga pso-projekt har delar från de både
ovanstående projektformerna. Detta visas nedan i figur 2.2.

 
 
 pso-projekt
 
 

 Rent expertprojekt Rent processorienterat projekt
 Exempel: Exempel:
 Bygga bro (som inte påverkar miljön ) Isolerad ledarutveckling
 Expertutredning
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 Figur 2.2: Olika typer av projekt (Andersen, 1994)

 2.4.2 Briners tre projekttyper

 Briner (1991) skiljer på tre olika projekttyper:

• Konkreta projekt

• Temporära projekt

• Öppna projekt

 Dessa skiljer Briner (1991) åt genom deras definitionsgrad, vilka är:

• Det specifika och pålitliga i de förväntade resultaten.

• Graden av formalitet som finns i strukturen, administrationen och styrningen.

 Nedan följer en redogörelse för var och ett av de olika projekttyperna.

 Det som främst kännetecknar ett konkret projekt är att det är en heltidsarbetande
projektledare och projektgrupp, där arbetsuppgifter och roller är klart definierade för
projektgruppen (Briner, 1991). Varje gruppmedlem har en tilldelad uppgift inom ett
specifikt område och är ofta specialist på just detta. Eftersom samtliga i
projektgruppen vet vad dess arbetsuppgift och roll är förhindras missförstånd i
projektarbetet. I konkreta projekt används väl beprövade metoder och utnyttjandet av
erfarenheter är stort. Detta medför att frambringandet av resurser inte är något
problem, vilket i sin tur ger trygghet åt hela projektet. Ett utav de problem som de
konkreta projekten har är att avståndet är långt till personer utanför projektgruppen,
vilket kan medföra att dessa personer försummas eller förbises, vilket i sin tur kan leda
till en dålig stämning. Exempel på konkreta projekt är de projekt som använder sig
mycket av tidigare erfarenheter, t ex inom flygindustrin och byggsektorn.

 Ett temporärt projekt skiljer sig från ett konkret projekt på det viset att projektgruppen
inte är heltidsarbetande (Briner, 1991). Projektledaren är dock fortfarande anställd på
heltid. Projektgruppen har dessutom inte lika väl definierade arbetsuppgifter och roller
som i de konkreta projekten. Inom ramen för temporära projekt kan medlemmarna i
projektgruppen arbeta med flera olika arbetsuppgifter inom olika områden, vilket kallas
att de arbetar “tvärfunktionellt“. Det arbetssättet skiljer sig mot de konkreta projekten.
Men att arbeta på detta sätt kan skapa en oklar rollfördelning och arbetsindelning.
Frågeställningar som - vilken är min uppgift? och vad skall jag göra? dyker ofta upp.
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Resurserna som finns att tillgå i ett temporärt projekt fås fram via en “kvalificerad
gissning“ som Briner (1991) uttrycker det. Projektledaren har en mer flexibel roll i
temporära projekt jämfört med konkreta projekt. Företagsledningens styrning av
projektledaren är inte så påtaglig som inom de konkreta projekten, vilket gör att
möjligheten att välja mellan olika metoder och verktyg blir större. Det är svårt att ge
exempel på en viss sorts verksamheter vilka använder sig av temporära projekt. Men
inte sällan är det dataföretag. Ett temporärt projekt kan sägas vara ett
“problemlösningsprojekt“ som t ex att utveckla en ny strategi för ett företag.

 Slutligen har vi de öppna projekten. Denna form av projekt skiljer sig en del mot de två
andra (Briner, 1991). I de öppna projekten finns ingen utsedd projektledare. Det är
oftast den person som är mest drivande i projektet som agerar ledare. Hela
projektidéen bygger på medarbetares intresse. De personer som tycker projektet verkar
intressant och känner engagemang ansluter sig till gruppen och hjälper till att driva det
framåt. Motivationen av medarbetarna är inget problem då intresset finns där och allt
sker på frivillig basis. En fördel med de öppna projekten är att de ofta står för stor
kreativitet då många nya idéer kommer fram från olika håll. En annan fördel är att
dessa projekt behöver en liten resurstilldelning, vilket medför att ett misslyckat projekt
inte får så stora konsekvenser. Detta kan dock även vara en nackdel då
företagsledningen inte alltid vill tilldela projektet de få resurserna som behövs,
eftersom ledningen kan sitta på en annan åsikt än projektgruppen. Som nackdel med
öppna projekt måste också nämnas att de ofta är ineffektiva i själva arbetsprocessen.
Detta märks speciellt i början då strukturen av gruppen inte är klart. Problemet med att
forma projektgruppen leder till att det tar längre tid tills något resultat kan visas än
inom andra projektformer. De som deltar i öppna projekt får oftast egen vinning av att
projektet genomförs. Som exempel kan nämnas bättre arbetsmiljö, förbättrade
kundrelationer eller högre kvalitet i arbetet. Tyvärr blir ofta öppna projekt osynliga då
deltagarna har dåligt med tid för att driva projektet framåt.

 När jag tittar på Briners (1991) olika projekttyper anser jag att det är viktigt att
samtliga projekttyper finns kvar. Detta för att olika verksamheter skall kunna finna den
projekttyp som passar dem bäst. Ju mer jag har läst om de öppna projekten desto mer
förknippar jag denna projekttyp med det ideella arbetet inom idrotten. Om man ser
idrotten som öppna projekt så deltar oerhört många människor i dessa intresseprojekt
världen över. Men jag anser dock att de konkreta projekten är ett måste för att få
effektivitet och kvalitet ute i företagsvärlden. Som jag ser det är de temporära
projekten en form av övergång emellan de konkreta och öppna projekten. Utan denna
övergång skulle nog många projekt bli svårhanterade, dvs de representerar inte fullt ut
de premisser som gäller för just den projekttypen. Då kan de temporära projekten vara
lösningen.

 2.5 Projektetgruppen

 Ett projekt bedrivs i de flesta fall i någon form av grupparbete (Holmberg, 1995). Med
det menar Holmberg (1995) människor som arbetar tillsammans utanför sina ordinarie
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arbetsuppgifter. Jag kommer i detta delkapitel beskriva vad en grupp är och vad som
fodras av gruppen för att projektarbetet skall bli lyckat.

 Projektgruppen är själva kärnan i projektarbetet (Holmberg, 1995). Det är dessa
personer som skall göra det mesta utav arbetet. Det är även här som funderingar och
idéer bearbetas. Olika kompetenser från företaget sammanstrålas och driver projektet
mot uppsatta mål.

 Hur skall då projektgruppen tas fram? Det beror naturligtvis på vilken arbetsuppgift
som projektet skall lösa. Olika personligheter är också en viktig faktor att ta hänsyn
till. Detta kommer dock inte att behandlas i denna rapport.

 Lewander (1997) beskriver med fyra punkter vad projektgruppens arbetsuppgift är.

 Projektgruppen skall:

• medverka i framtagandet av projektbeskrivningen.

• utföra kartläggningar, analyser, mm.

• utforma förslag.

• delta i avrapporteringen.

 Lewander (1997) säger att det är viktigt att inte bara projektledaren är med och
utformar projektbeskrivningen, utan att hela projektgruppen är deltagande i denna fas.
Detta skapar en gemensam vision och ett gemensamt mål med projektet anser
Lewander (1997).

 Maltén (1992) framhäver mer generellt vad en grupp av människor är för något. Vissa
kriterier måste uppfyllas för att en samling med människor skall uppfattas som en
grupp (Maltén, 1992). De kriterier som tas upp är följande:

• Gemensamma mål

• Gemensamma normer

• Regelbundna träffar

 Maltén (1992) anser att de gemensamma målen är den faktor som håller samman själva
gruppen. Målet är något som gruppen beslutar om tillsammans och under hela arbetet
har i blickfånget. Att samtliga i gruppen strävar åt samma håll skapar en större
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sammanhållning i gruppen.

 Enligt Maltén (1992) skall gemensamma normer medföra att samtliga i gruppen skall
veta hur de skall agera i olika situationer. Dessa gemensamma normer påvisar även hur
gruppmedlemmarna skall agera mot varandra och mot utomstående. Maltén (1992)
säger också att vissa normer kan vara självklara, informella, men att en del bör vara
formella och nedtecknade.

 Maltén (1992) anser, precis som jag, att sammanhållningen i gruppen är väldigt viktig.
En bra sammanhållning anser jag skapas av engagemang, motivation och gemenskap.
Därför måste gruppen träffas regelbundet (Maltén, 1992). Det skapar en “vi-känsla“
och lagsammanhållning i gruppen. Vikten av att medlemmarna i gruppen vid
sammankomster får vädra sina synpunkter och åsikter är enligt Maltén (1992) stor, för
att sedan kunna föra en diskussion omkring detta. Maltén (1992) säger att det är
viktigt att målen diskuteras vid gruppsammankomster. Målen är ju vad gruppen vill
uppnå med grupparbetet och då är det viktigt att gruppen inte är på väg i fel riktning.
Förutom att projektmedlemmarna skall sträva efter samma mål så måste de också
känna ansvar för sin uppgift. Detta gör att motivationen och engagemanget höjs vilket
medför en bättre sammanhållning.

 En grupp kan bidra med flera saker till de personer som tillhör gruppen (Maltén,
1992). Genom att berömma och uppmuntra varandra skapas engagemang i gruppen.
Jag anser att engagemang är en utav grundpelarna i det lagarbete som en framgångsrik
grupp består av. Detta anser jag då engagemang skapar ett aktivt deltagande som får
deltagarna att känna sig nödvändiga. Maltén (1992) påpekar även att om gruppen
skulle lyckas med ett framgångsrikt arbete så finns det någon att dela glädjen med. Den
gamla klyschan säger ju “delad glädje är dubbel glädje“.

 Ett av de tyngsta argumenten för att bedriva arbete i grupp är enligt Maltén (1992) att
sammanhållningen och “vi-känslan“ gör att varje person styrks och känner trygghet i
sitt arbetet. En grupp skall alltid ge denna trygghet. Det finns alltid någon som kan
hjälpa till om det går trögt för någon gruppmedlem.

 2.6 Projektledarens utveckling

 I detta delkapitel kommer jag att belysa hur arbetsformen projektledning kom till
världen. Engwall (1995) förklarar på ett bra sätt hur utvecklingen har framskridit. Av
den anledningen är det endast den boken jag kommer att använda som källa i detta
delkapitel. Jag tror dock att inget skall gå förlorat då Engwalls (1995) bok är mycket
uttömmande.

 2.6.1 Historik

 Begreppet “projekt management“ (projektledning) började användas i USA under 50-
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talet. När amerikanarna genomförde sitt utvecklingsarbete med den första
kärnvapenroboten (Atlasmissilen) fanns begreppet som en separat disciplin. En artikel
av Gaddis, 1959, (i Engwall, 1995) som hette “The projekt Manager“ kom att sätta sin
prägel på dagens uppfattning av projektledningsrollen. Artikeln slog fast att ur den
mest avancerade tekniska industrin (vid det tillfället) hade projektledaren vuxit fram
som en ny typ av chefsroll.

 När nätverksplaneringsteknikerna CPM (Critical Path Method) och PERT (Program
Evaluation & Review Technique) kom på 60-talet blev detta det stora genombrottet
för projektledarskap. PERT är ett nätverksbaserat verktyg för att bedöma om arbetet
utförs enligt de uppsatta målen. När PERT kom ut i verksamheten kunde en
projektledare tillsättas som på ett relativt enkelt sätt kunde övervaka det fortskridande
arbetet. Det amerikanska kemiföretaget DuPont utvecklade ett system som hette CPM
samtidigt som den amerikanska militären utvecklade PERT. Meningen var att CPM
skulle vara ett verktyg för planering och priskalkylering, medan PERT skulle fungera
som uppföljningssystem. Skillnaderna mellan de två olika systemen blev dock liten och
de uppfattades efter en tid som varianter av varandra.

 Litteraturen om projektledarskap började dyka upp på 60-talet, men den var väldigt
bristfällig. Inte förrän början på 70-talet kom de mer heltäckande böckerna. Författarna
av böckerna var dock personer som tidigare varit projektledare och inte förrän på
senare år har forskning bedrivits omkring området.

 2.6.2 Projektledarskapets spridning

 För att ta fram effektivare och bättre vapen började den amerikanska militären under
andra världskriget använda sig av civila forskare. Manhattanprojektet (1942-1945) är
det första och kanske mest kända projektet som dem amerikanska militären genomfört.
Projektet bestod av att tillverka den första atombomben. Detta gigantiska projekt
omsatte mer än två miljarder dollar och det deltog mer än 120 000 personer. Det
viktigaste med Manhattanprojektet var att den amerikanska staten insåg att det var
lönsamt att bedriva forskning och utveckling i en integrerad värld där representanter
från grundforskning, tillämpad forskning, teknikanvändare och produktutveckling
sammanstrålades till en enhet med ett överhängande mål.

 På 50-talet, när det kalla kriget startade, drog amerikanarna igång flera stora
kärnvapenprojekt. Ledtiden för samtliga av dessa projekt blev för lång. För att
förhindra detta infördes effektivare beslutsgång på prov i ett av dessa projekt. Detta
medförde att ledtiden minskades drastiskt. Den egna tillverkningen avskaffades genom
Atlasprojektet och lades till stor del ut på utomstående leverantörer. Avregleringen av
den egna tillverkningen tillsammans med införandet av effektivare beslutsordning och
målstyrning innebar att det behövdes speciella projektorganisationer för att sköta om
projekten. Detta var början till det vi idag kallar för projektledning.

 När CPM/PERT infördes i den amerikanska militärindustrin 1958 kom det stora
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genombrottet för projektledarskapet. Den amerikanska militären tvingade i stort sett
sina leverantörer att införa CPM/PERT vilket medförde att systemet spreds till den
övriga industrin. Till viss del spreds idéerna även vid imitation. De projekt som den
amerikanska militären genomförde med CPM/PERT-systemet var ofta väldigt
framgångsrika och väckte stor uppmärksamhet runt om i världen. Personer som
arbetade som projektledare, projektekonomer och nätverksplanerare började hålla
kongresser vilket medförde att idéerna nu också spreds genom professionella ideal.
Även föreningar började att bildas inom dessa områden och för att nämna några, IPMA
(Internationel Project Management Association) och PMI (Project Management
Institute).

 Efter Vietnamnkriget, i mitten på 70-talet, började ett mer decentraliserat synsätt ta
form. De gamla CPM/PERT idéerna dog ut till följd av de mer människorelaterade
idéerna som kom fram vid denna tidpunkt. Intresset för grupparbete började nu komma
fram vilket fick till följd att denna arbetsform infördes i de svenska skolorna där
betoningen låg på problemorientering, deltagarstyrning och ämnesintegration.
Projektarbetsformen infördes på samma sätt även i näringslivet. Tanken bakom detta
var att kreativiteten, sökandet och frigörandet i projekten skulle ersätta det planerade
och koordinerade arbetet. Deltagarna skulle på så sätt bli mer initiativrika och aktiva
samtidigt som tid skulle vinnas. Samtidigt skulle även deltagarna få mer erfarenhet.

 Jag anser att de människorelaterade idéerna fortsätter att utvecklas. I dagens skolor
bygger nästan all kunskapsinhämtning på olika sorters grupparbeten. Därför är jag
övertygad om att utvecklingen av projektarbetsformen kommer att fortsätta framåt.
Jag bygger detta på att dagens skolelever troligtvis kommer att ha en bättre
grupparbetsförmåga när de kommer ut i arbetslivet än tidigare generationer. I och med
detta kommer även projektledarens roll att vidareutvecklas. Jag tror att projektledaren
mer och mer kommer att smälta in i projektgruppen och bli “en i gänget“.
Projektgruppen kommer alltså att ställa större sociala krav på projektledaren.

 2.7 Vad innefattar projektledarskap

 Projektledaren har en mycket stor betydelse för om ett projekt kommer att lyckas eller
ej (Briner, 1991). Nämnas bör dock att även projektmedlemmarna är av stor vikt för
framgång. För att driva igenom ett projekt har projektledaren en viktig roll (Lewander,
1997). Det är projektledaren som skall motivera projektmedlemmarna och får stå till
svars för resultatet i projektet (Holmberg, 1995). Det är viktigt att projektledaren har
en väl genomtänkt plan och ett stort riskmedvetande för att åstadkomma ett lyckat
projektledarskap och minska risken för ett misslyckat projekt (Engwall, 1995).

 Det finns ett antal egenskaper och förhållningssätt som en projektledare måste ha för
att projektledarskapet skall bli en framgång. I detta delkapitel kommer jag att gå in på
vad projektledarens roll är och vilka ansvarsområden han har i ett projekt. Jag kommer
även att ta upp projektledarens arbetsuppgifter och hur han bör agera i ett projekt.
Informationen omkring detta område kommer främst från litteraturen, men ett visst
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utrymme för personliga åsikter finns också.

 Enligt Lewander (1997) är projektledarens roll att vara samordnare, arbetsledare och
informatör. Vilken utav dessa som blir mest framstående beror på projektets karaktär.
Adizes (1979) har gjort en indelning av projektledarna i fyra grupper, vilka är:

• Produceraren

• Administratören

• Entreprenören

• Integreraren

 Produceraren är en ledartyp som är mycket resultatinriktad (Adizes, 1979). För att
klara sin uppgift måste produceraren vara mycket kunnig inom det området där
projektet befinner sig. Han vill att projektet skall vara så effektivt och snabbt som
möjligt och det är resultatet som räknas. Produceraren ser sina medarbetare endast
som “arbetsmyror“ som skall göra sitt jobb. Han bör också inneha den kraft och energi
som fodras för att de tjänster eller varor som projektet skall ge kommer fram i det
skick som kraven ställer.

 Administratören vill enligt Adizes (1979) ha en bra kontroll på allt. Han håller ordning
på saker och ting och ser till att projektmedlemmarna får rätt information för varje
arbetsuppgift. Administratören ser även till att de olika arbetsmomenten i projektet
samverkar med varandra. En utav administratörens huvudansvar är att se till att arbetet
bedrivs på rätt sätt.

 Adizes (1979) säger att det är entreprenören som är idésprutan. Det är ofta han som
startar ett projekt. Entreprenören letar ständigt efter nya inriktningar och är inte rädd
för att ta risker. Man kan säga att entreprenören är en nyskapare. Entreprenören har
ganska dålig kontroll och bryr sig främst om att gå vidare med nya projekt. Han har
svårt att uppskatta projektgruppens arbete och är inte nöjd med dem om de inte
arbetar hårt enligt hans normer.

 Integreraren är främst intresserad av det sociala planet (Adizes, 1979). Han vill att
samtliga projektmedlemmar skall trivas och kräver en bra atmosfär i arbetet. En
framgångsrik integrerare gör sig själv överflödig. Med det menas att projektgruppens
starka lagmoral kan fungera utan integrerarens konstanta deltagande.

 Adizes (1979) anser att en ledare måste ha en kombination av dessa fyra roller. Om
någon utav rollerna fattas hos en person i ledarbefattning kommer det obönhörligen att
påverka resultatet i negativ riktning.
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 Briner (1991) säger att projektledaren är ansvarig för att projektmålet uppnås. Hon
säger även att projektledaren “aldrig gömmer sig“, dvs aldrig skyller på något annat
eller andra, utan har det fulla ansvaret för projektet och måste agera därefter. Ett
projekt har inte sällan för lite resurser (Briner, 1991). Det ligger då på projektledarens
lott att förhandla till projektet de resurser som behövs för att nå de uppsatta målen
anser Briner (1991). Projektledaren arbetar även över hela det organisatoriska
området. Detta på grund av att det enligt Briner (1991) ofta krävs olika sorters
kompetens för att kunna genomföra ett projekt. Nya verktyg, tekniker och
arbetsformer gör ofta deltagarna i projekten osäkra. Briner (1991) säger att det är
projektledarens uppgift att överbygga denna rädsla och skapa förtroende hos
projektmedlemmarna.

 2.7.1 Vad karaktäriserar en bra projektledare?

 Lewander (1997) sätter upp fyra egenskaper som en bra projektledare bör ha.

• Ledaregenskap

• Trygghet

• Otålighet

• Kreativitet

 Lewander (1997) anser att ledaregenskaperna är det viktigaste för en projektledare.
Precis som Holmberg (1995) säger Lewander (1997) att nyckeln till framgång är
kommunikationen. Själv har jag flera gånger upplevt brister i kommunikationen i
projektarbeten. Det har gett resultatet att personer har arbetat med fel uppgifter och
inkräktat på andra personers områden. Detta har i sin tur skapat dubbelarbete och att
de uppgifter som skulle gjorts ej blivit gjorda. Holmberg (1995) har skapat en lista
över vilka förmågor hon anser en ledargestalt bör ha:

• Vara mål- och resultatinriktad.

• Kunna se helheten.

• Ha intresse för människor.

• Ha förmågan att lyssna.

• Ha förmågan att utveckla en grupp.
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• Kunna organisera både sig själv och gruppen.

• Kunna ge och ta emot återkoppling.

• Vara problemlösare.

• Ha tålamod.

• Ha förmåga att arbeta under tidspress.

 Holmberg (1995) anser det nödvändigt att en projektledare har samtliga dessa
förhållningssätt. Där ställer jag mig lite frågande. I verkligheten tror inte jag att denna
supermänniska finns, utan anser att en bra projektledare har flera utav dessa
egenskaper och arbetar på att bli bättre i de övriga.

 Som synes går flera utav Holmbergs (1995) punkter ihop med Lewanders (1997)
punkter. Nedan kommer ytterligare ett bidrag till en projektledares egenskaper och
efter det görs en övergripande jämförelse mellan de olika författarnas (Lewander,
1997, Holmberg, 1995, Briner, 1991) tycke i denna fråga.

 Briner (1991) beskriver projektledarens roll och olika ansvarsområden med en bra
figur i sin bok “Projektledaren“ (figur 2.3).

 Uppåt         Utåt
 Hantera din mentor så, Sköt kontakten med klienten/kunden,
 att du får företagets stöd slutanvändaren och externa intress-
 och engagemang. enter (inkl leverantörer och under-

 entreprenörer) på ett sådant sätt att
projektet motsvarar deras förväntningar.

 

 
 
 Bakåt     Framåt        Övervaka att
lämpliga           Planera för att kunna se styrsystem tas fram så 

                     PROJEKTLEDARENS                     till att gruppen sätter
 att projektet uppnår sina                    ROLL             upp realistiska mål och
 mål och gruppen lär                    har tillräckliga resurser
 sig av sina misstag.                      för att uppnå dessa mål.
           
         
 
 
 

 Inåt         Nedåt
 Granska ditt eget agerande         Hantera gruppen så att prestatio-
 för att försäkra dig om att         nerna maximeras, både individu-
 ditt ledarskap för gruppen         ellt och kollektivt.

 bidrar positivt till projektet.

 Figur 2.3: Projektledarens riktningsvisare (Briner, 1991).
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 Ovanstående figur är mycket bra anser jag och speglar väl projektledarens roll i ett
projekt. Figurens styrka tycker jag ligger i att den tar hänsyn till samtliga riktningar i
ett projekt, dvs cheferna för projektet, projektgruppen, kunderna/slutanvändarna,
projektledaren själv och framskridandet av resultatet. För att få en bättre förståelse för
hur Briner (1991) anser att ett lyckat projektledarskap ser ut kommer jag nedan att
göra en kortare förklaring av varje riktning i figur 2.3.

 Uppåt. Projektets “mentor“ är initiativtagaren till projektet. Mentorn är även
projektledarens chef. Denna person har ofta personliga skäl till att han vill ha en viss
projektledare till ett projekt. Det är väsentligt för projektledaren att känna till dessa
skäl så att han inte trampar någon på tårna. Detta är viktigt då detta kan påverka
projektets framgång. Så projektledaren måste rikta blickarna uppåt och skapa en bra
kommunikation med sin mentor.

 Utåt. För att ett projekt skall komma till världen fodras det intressenter, t ex kund eller
slutanvändare. Dessa har naturligtvis vissa förväntningar på projektet som
projektledaren måste sträva efter att tillgodose. Om inte projekten till stor del uppfyller
de krav som är ställda på projekten finns ingen grund för att projektarbetsformen skall
fortleva.

 Projektledarens roll när det gäller hanteringen av intressenterna är dessa två aspekters
huvudsyfte. Nästa två aspekter handlar om projektledarens roll när det gäller hantering
av projektets livscykel.

 Framåt och bakåt. Här beskrivs två inriktningar samtidigt då de skapar en gemensam
funktion. Ett bra styrsystem fodras för en projektledare. Detta skall se till att
projektledarens mål uppnås och att projektledaren får nya erfarenheter av sina misstag.
Men för att kunna göra detta på ett bra sätt måste projektledaren först se framåt.
Projektledaren måste ordna fram tillräckligt med resurser, göra en realistisk planering
och frambringa ett system för rapportering och övervakning.

 De två sista aspekterna riktar sig återigen mot de mänskliga relationerna. Här är det
prestationerna både av projektgruppen och projektledaren som är i centrum.

 Nedåt. Det är projektledarens roll att motivera sina medarbetare så att maximal
prestation infinner sig. Projektledaren måste se till både det kollektiva som individuella
hos projektmedlemmarna. Bra kommunikation är ofta en stor framgångsfaktor inom
detta området.

 Inåt. Det gäller för projektledaren att rannsaka sig själv. Han måste se till helheten i
projektet. Projektledaren kan ofta lägga ett för stort engagemang i sitt agerande och på
grund av det glömma att detta kan påverka projektets framgång negativt.

 Briner (1991) anser att det är viktigt för projektledaren att betrakta sin roll utefter
ovanstående inriktningar. Hon säger vidare att det kan vara lämpligt att hänga upp
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figur 2.4 på väggen så att projektledaren dagligen blir påmind om att det gäller att vara
aktiv och framgångsrik i samtliga inriktningar.

 Jag anser dock ännu en gång att det kan vara svårt att vara expert på samtliga dessa
områden som projektledare. Holmbergs (1995) och Lewanders (1997) egenskaper går
till stor del ihop med Briners (1991) riktningsvisare och att klara av att kommunicera i
samtliga riktningar på ett tillfredsställande sätt är enligt min åsikt mycket svårt.

 Författarna anser att trygghet i ett projekt är ett måste för att få ett lyckat resultat
(Holmberg, 1995, Lewander, 1997, Briner, 1991). Med trygghet menar de att en
konflikt skall kunna vändas till något som driver projektet framåt. Med andra ord skall
allt föra något positivt med sig. Detta skapar en gemensam trygghet i gruppen som ger
ett stärkt självförtroende för deltagarna i projektet. Det är projektledaren som har
ansvaret för att denna viktiga trygghet infinner sig i projektet. Jag ser också tryggheten
som oerhört viktig då den sammanförs med de sociala och psykologiska delarna i ett
grupparbete. Enligt mig arbetar en trygg person oftast effektivare och med bättre
kvalitet.

 Allt eftersom ett projekt framskrider sker det inte sällan att projektet tappar fart
(Holmberg, 1995). Detta beror bland annat på att projektmedlemmarna tappar
entusiasmen när allt fler problem samlas på hög. Holmberg (1995) anser att
projektledaren skall vara steget före så att projektet aldrig tappar tempo. Otålighet
kallar Holmberg (1995) denna egenskap, men jag tycker dock att det låter mer som ett
bra planeringsgenomförande och framförhållning. Lewander (1997) nämner även att
det är av yttersta vikt att projektledaren inte tappar koncentrationen på hans uppgift
och i och med det inte driver på projektet med samma intensitet. Detta är ett
förfarande som jag har sett alldeles för många gånger i verkligheten. Jag har även själv
känt av detta när jag har agerat som projektledare och märkt hur svårt det är att vända
denna negativa trend.

 Både Lewander (1997) och Holmberg (1995) anser att problem som uppstår i ett
projekt måste mötas med fantasi och idérikedom. Med detta menar författarna att
projektledaren måste ha en kreativ läggning för att kunna agera som den problemlösare
som ofta är ett måste. Om projektmedlemmarna ser att projektledaren är kreativ och
försöker att lösa problemen på bästa sätt skapas en hög arbetsmoral i projektgruppen.
Motivationen i projektgruppen ökar och arbetet blir mer effektivt. Även här har
projektledaren ett stort ansvar genom att föregå med gått exempel och att visa de
övriga att han vill bidra till ett så bra resultat som möjligt.

 Som en sammanfattning vill jag nämna att jag anser att de tre ovanstående författarna
(Holmberg, 1995, Lewander, 1997, Briner, 1991) egentligen strävar efter att
projektledaren skall vara flexibel. De vill att projektledaren skall anpassa sig till den
rådande situationen. Att det är så håller jag med om för inget projekt är ju det andra
likt. Mycket på grund av detta kan inte vem som helst bli projektledare anser jag. Jag
menar att många egenskaper och förhållningssätt går att lära upp, men några
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“medfödda“ egenskaper och förhållningssätt bör ligga med i bakgrunden.

 

 2.7.2 Projektledarens arbetsuppgifter

 För en projektledare räcker det inte att bara ha de rätta egenskaperna, utan han måste
också på ett bra sätt själv deltaga i projektarbetet. Holmberg (1995) anger tre
huvuduppgifter som projektledaren har:

• Målformulering

• Målstyrning

• Motivera projektmedlemmarna

 För det första vill jag ta upp att litteraturen är lite oense om vem som skall göra
målformuleringen. Holmberg (1995) anser att det är projektledaren som har detta
ansvar, medan Lewander (1997) anser att det är uppdragsgivaren som skall formulera
målet. Vilket som är rätt eller fel vill jag ha osagt för jag kan inte se att något utav
sätten är felaktigt. Jag anser att faktorer som projektets bakgrund och förutsättningar
är avgörande för vilken instans som skall genomföra målformuleringen. Holmberg
(1995), som säger att det är projektledaren som skall formulera målet, anser
målformuleringen som viktig. Hon säger att målet skall vara klart inpräntat hos
projektmedlemmarna så att samtliga vet var de skall sträva. Om inte målet är
tillräckligt förankrat hos projektgruppen kan en viss förvirring skapas vilket medför att
projektets effektivitet minskas. Briner (1991) säger att målformuleringen skall vara en
motivationsfaktor för projektmedlemmarna. Hon anser att projektets syfte och
inriktning skall anges av projektledaren. Med detta menar Briner (1991) att en djupare
bakgrund till varför projektet har skapats skall finnas tillsammans med
målformuleringen.

 Att projektledaren har målstyrningen som uppgift är samtliga författare överens om.
Styrning och ledning av ett projekt innebär inte att projektledaren bara skall sitta och
peka på vad som skall göras. Utan mycket utav projektledarens arbete består i att göra
uppföljningar och att motivera och “peppa“ sina projektmedlemmar för att målet skall
nås. Enligt Andersen (1994) har projektstyrning följande innebörd:

• Att planera projektarbetet.

• Att organisera projektarbetet.
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• Att följa upp projektarbetet.

 För att detta synsätt skall kunna genomföras krävs det att en projektorganisation
skapas och att projektledaren med hjälp av vissa hjälpmedel styr denna organisation på
ett tilltalande sätt.

 Ander (1989) trycker på vikten av att projektledaren styr projektet på rätt väg om
projektet skulle hamna på villovägar. Med villovägar menar Ander (1989) till exempel
ett problem som stör utvecklingen av projektet eller att mer arbete än nödvändigt läggs
ner inom ett område. Ander (1989) påstår att det oftast beror på dålig styrning av
projektet när ett projekt fördyras, försenas eller får ett mindre lyckat resultat. Det är
projektstyrningen som står i centrum och det är projektledaren som skall sköta
projektstyrningen. Beslut om vilka aktiviteter som skall utföras görs av projektledaren
och han skall även motivera sina projektmedlemmar till att utföra dessa aktiviteter på
bästa möjliga sätt, fortsätter Ander (1989). En uppföljning görs av projektledaren efter
varje aktivitet och leder till att nya beslut och aktiviteter påbörjas. Samtliga aktiviteter
som utförts skall enligt Ander (1989) i slutändan medföra att projektets mål blir
uppfyllt. Projektledaren skall alltså genom sin styrning av projektet ta beslut och
motivera till att aktiviteter blir utförda. Han skall sedan se till att aktiviteterna leder till
att det slutliga målet nås, vilket han gör genom uppföljningar.

 Att motivera projektmedlemmarna hör till den svårare uppgiften för en projektledare.
Enligt Holmberg (1995) finns det ingen projektledare som gör detta på samma sätt. Jag
kan bara hålla med. Det svåra för en projektledare är att kunna tillfredsställa samtliga
medlemmars krav för att bli motiverade. Med det menar jag att olika deltagare kräver
olika sätt att bli motiverade på. Här anser jag att det kommer in mycket
idrottspsykologi. När jag arbetar som projektledare vill jag agera som en i “gänget“.
Alltså ingen översittare som skäller och gormar, utan en lagkamrat som är delaktig i att
lösa uppgiften (teamleader). Detta skapar den lagandan som jag (och många med mig)
anser är ett måste för att få ett lyckat resultat. Briner (1991) skriver om skapandet av
en miljö i projektet som är stimulerande. Med detta menar hon ett intresse över
resultatet i de olika specialisternas områden vilket gör att specialisterna blir
intresserade av varandras uppgifter. Det skapas då en bättre lagmoral anser Briner
(1991). Hon nämner även att det är viktigt att hitta på roliga saker vid start och avslut
av projekt. Det är under sådana avslappnande former som deltagarna kommer varandra
närma säger Briner (1991).

 2.8 Vad utmärker ett lyckat projektledarskap?

 Vad utmärker då ett lyckat projektledarskap? Mycket utav de egenskaper och
förhållningssätt som en bra projektledare bör ha presenterades i föregående kapitel
(kapitel 2.7). Det är samspelet mellan dessa faktorer som är a och o för ett lyckat
projektledarskap. Den figur som kan ses i kapitel 2.7.1 (figur 2.3) påvisar detta
samspel. Briner (1991) anser att projektledaren måste vara dynamisk. Med det menas
att projektledaren måste ta hänsyn både till projektgruppen, intressenter, kraven på
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resultatet och sig själv. Att vara en dynamisk projektledare kan jämföras med en våg
som inte får väga över för mycket åt något av hållen. I den ena vågskålen placeras
strukturen på projektet, dvs själva uppgiften, medan det i den andra vågskålen placeras
relationerna mellan olika människor (figur 2.4).

 

 

 Ledarskap

 

 

 Struktur/ Relationer
 Uppgift          mellan människor

 

 Figur 2.4: Vågskålen för ledarskap.

 I figur 2.3 (kapitel 2.7.1) representeras struktur/uppgift av “bakåt“ och “framåt“.
Relationer mellan olika människor representeras av de övriga fyra riktningarna i figur
2.3.

 Briner (1991) säger att projektledaren har tre dimensioner - intressenterna, projektets
livscykel och prestationerna. Jag har dock slagit ihop intressenterna med prestationerna
till mänskliga relationer för att på ett bra sätt kunna visa jämnvikten i vågskålen (se
figur 2.4).

 2.8.1 Mall för en bra projektledare

 Jag kommer i detta delkapitel att skapa en mall för vad en projektledare bör göra för
att projektledarskapet skall bli lyckat. Kriterierna kommer från de författare som jag
främst har använt som underlag för kapitel 2, vilka är Briner (1991), Engwall (1995),
Holmberg (1995) och Lewander (1997). Dessa punkter kommer jag sedan att använda
mig av i min jämförelse med verkligheten. Jag har delat upp kriterierna i tre
huvudgrupper. Den första gruppen representerar hur projektledaren bör agera
gentemot sig själv, den andra hur projektledaren bör agera för att främja
kommunikationen med andra och den tredje är projektledarens främsta arbetsuppgifter.
Dessa tre huvudgrupper ser jag som projektledarens främsta ansvarsområden. Då varje
punkt är en sammanställning av vad de olika författarna anser kan jag ej redovisa klara
källor för varje punkt, utan jag har fritt översatt deras ståndpunkter i nedanstående
mall.
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• Projektledarens inre egenskaper; Projektledaren skall:

♦ kunna se hur han/hon fungerar som projektledare.

♦ regelbundet se till att han får återkoppling från andra så att han/hon kan
förbättra sina insatser som projektledare.

• Kommunikation; Projektledaren skall:

♦ på ett bra sätt kommunicera och samarbeta med
projektchefen/projektledningen för att skapa ett så framgångsrikt resultat
som möjligt.

♦ se till att god kontakt hålls med intressenterna (t ex kund/slutanvändare).

♦ ge projektgruppen allt tänkbart stöd.

♦ alltid sträva efter att försöka utveckla effektiviteten i lagarbetet.

♦ motivera projektgruppen att sträva mot ett lyckat resultat.

♦ kunna lösa konflikter.

• Arbetsuppgift; Projektledaren skall:

♦ kunna mäta framstegen i projektet.

♦ snabbt kunna vidta åtgärder vid fel.

♦ kunna bilda sig en uppfattning om vad som kommer att hända i framtiden
och förutse kommande problem.



 - 3 PROBLEMBESKRIVNING -

28

 3 Problembeskrivning

 Det har skrivits mycket litteratur inom projektledningsområdet. Under senare tid har
även en hel del forskning genomförts (Karlsén, 1997). Ute i företagen bedrivs allt mer
arbete i projektform (Karlsén, 1997). Detta skapar bra förutsättningar för mig i mitt
fortsatta arbete.

 Som sagts i kapitel 2 är projektledning ett mycket stort område och det finns många
olika delar att behandla. Jag kommer att studera den del som behandlar projektledarens
agerande för att åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Vad jag menar med
projektledarens agerande är hur han skall agera gentemot intressenter, projektgrupp
och sig själv för att skapa ett lyckat projektledarskap. I detta följer också
projektledarens ansvar och arbetsuppgifter. Jag kommer utefter vad litteraturen säger
jämföra med verkligheten genom intervjuer för att se vad som skiljer och vad som
överensstämmer.

 3.1 Problemdefinition

 Projektledning är ett område som i dagsläget är aktuellt inom de flesta verksamheter.
Jag har valt att studera projektledarens roll, dvs arbetsuppgifter, ansvarsområden och
agerande gentemot projektgrupp och intressenter för att åstadkomma ett lyckat
projektledarskap. Detta innefattar även projektledarens agerande gentemot sig själv,
dvs granskning av sitt eget arbete för att förbättra projektledarskapet. För att
frambringa ett diskussionsmaterial har jag valt att först studera vad litteraturen säger,
för att sedan gå ut och jämföra med verkligheten genom intervjuer. Påpekas bör dock
att jag i min undersökning endast kommer att intervjua projektledare som är
involverade i systemutvecklingsprojekt. Litteraturens definitioner av projektledaren är
bredare, dvs innefattar fler projektområden, vilket antagligen kommer att medföra
vissa skillnader. I min jämförelse kommer jag att använda mig av Briners (1991)
representation av dynamiskt projektledarskap (figur 2.3). Min undersökning kommer
dock inte att vara en statistisk undersökning.

 Utefter den mall som skapades i kapitel 2.8.1 kommer jag genom intervjuer att jämföra
med verkligheten med hjälp av nedanstående delfrågeställningar:

• Vad görs av projektledaren för att hålla god kontakt med
projektchefen/projektledningen?

• Vad görs av projektledaren för att tillgodose kundens/slutanvändarens krav och
förväntningar?

• Vad görs av projektledaren för att projektet skall lära sig av gjorda misstag och
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genom det nå uppsatta mål?

• Vad görs av projektledaren för att motivera projektgruppen att sträva mot ett lyckat
resultat?

• Vad görs av projektledaren för att granska sitt eget arbete och genom det försäkra
sig om att hans/hennes ledarskap har ett positivt bidrag till projektet?

• Vad är projektledarens ansvar i ett projektarbete?

• Vad är ett lyckat projektledarskap?

 3.2 Avgränsning

 Jag kommer inte att behandla olika sorters projekttyper. Den avgränsning som jag
tänker göra är att endast behandla systemutvecklingsprojekt. Anledningen till att jag
endast kommer att behandla denna sorts projekt är att det är huvudinriktningen på min
utbildning.

 Jag kommer främst att koncentrera mig på projektledaren, vilket medför att jag lämnar
själva ämnet projekt där hän. Jag väljer att göra denna avgränsning utefter min
bedömning av tillgänglig tid. Organisationen omkring ett projekt är också något jag får
avstå ifrån. Anledningen är att det är ett stort område som tyvärr inte kan rymmas
inom satta tidsramar.

 Jag kommer inte att ta hänsyn till om ett projekt har utfallit med ett lyckat resultat eller
inte eftersom jag anser att min begränsade tid inte räcker till att granska denna
dimension.

 Mina undersökningar kommer endast att innefatta företag som finns i Sverige och
ligger i Västra Götalands län.

 3.3 Förväntat resultat

 Som nämndes tidigare kommer jag genom litteraturstudier och intervjuer jämföra vad
som skiljer litteraturen och verkligheten åt. Av detta förväntar jag mig att få fram både
punkter som skiljer och  punkter som överensstämmer utefter den mall som skapades i
kapitel 2.8.1. Jag kan inte nu presentera vad som skiljer eller ej, utan en redogörelse
för detta kommer jag att göra i mina slutsatser.
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 4. Metod

 I de föregående kapitlen har jag definierat olika begrepp, gjort en avgränsning och
preciserat min problemställning. Nästa steg är att välja en metod för
genomförandedelen. Men först kommer jag att presentera de olika metoder som kan
vara aktuella i mitt fall. Sedan kommer ett val av metod att ske. Den valda metoden är
den metod som kommer att användas för mitt arbete.

 4.1 Undersökningsmetoder

 I detta delkapitel följer en förklaring till de metoder som jag anser är aktuella för mitt
arbete. Enligt Patel (1994) är det viktigt att välja rätt metod då resultatet kommer att
präglas av metodvalet. Därför är det viktigt att få förståelse för vilka för- och
nackdelar varje metod har menar Patel (1994). Jag har noggrant studerat olika metoder
som skulle kunna vara möjliga för mitt arbete och jag har kommit fram till att följande
metoder är aktuella:

• Enkätundersökning

• Fallstudie

• Intervjuer

 De metoder som jag har valt bort är litteraturstudier och praktiskt arbete.
Litteraturstudier faller på det kriteriet att jag vill gå ut och se hur verkligheten ser ut
idag. Vad jag menar med detta är hur projektledarna ser på sin roll i dagsläget, dvs den
sista tiden före intervjun och lite hur framtiden ser ut. Då mitt största intresse ligger på
hur det ser ut i verkligheten idag anser jag att litteraturstudier inte tillfredsställer mitt
intresse fullt ut då litteraturen ofta har några år på nacken. Jag anser att
litteraturstudier bara talar om något som redan har sagts och det känns meningslöst att
analysera något som redan är analyserat. Praktiskt arbete skulle däremot på ett bättre
sätt tillgodose mitt intresse. Med praktiskt arbete menar jag att undersökaren rent
praktiskt utför sitt arbete. Denna form av metod ger stora möjligheter att prova sina
teorier och funderingar direkt på verkligheten. Därefter kan slutsatser av arbetet dras
och slutsatserna kan bevisas med de resultat som det praktiska arbetet givit. Men att
genomföra ett praktiskt arbete inom mitt område skulle ta oerhört mycket tid till
förfogande vilket mina tidsramar omöjligt kan tillåta. En annan anledning till att inte
praktiskt arbete är aktuellt är att jag endast får fram olika faktorer från ett specifikt
arbete. Tanken är att få fram synpunkter från flera olika håll vilket gör det praktiska
arbetet för avgränsat.
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 4.1.1 Enkätundersökning

 Enkätundersökningar är en av de vanligaste undersökningsmetoderna. Enligt
Dahmström (1991) finns i huvudsak tre olika metoder för en enkätundersökning, vilka
är:

• Postenkät

• Gruppenkät

• Besöksenkät

 Vid en postenkät skickas ett formulär med frågor ut till de som skall fylla i enkäten
(Dahmström, 1991). Det behöver inte tvunget vara en specifik person utan kan även
gälla företag och myndigheter. Mottagaren kan sedan i lugn och ro fylla i
frågeformuläret. Det finns enligt Dahmström (1991) två stora fördelar med en
postenkät. Fördelarna är att det är billigt och att de som fyller i enkäten kan göra det
när de själva har tid. Det finns dock två stora nackdelar med en postenkät enligt
Dahmström (1991). Risken för bortfall, dvs att mottagaren inte bryr sig om att fylla i
enkäten, är stor och enkäten kan dra ut mycket på tiden. Det tar lång tid att skicka ut
påminnelser för att försöka få in så många enkäter som möjligt. En par andra nackdelar
är att det inte går att veta vem som har svarat på frågorna i frågeformuläret samt att
den svarande inte kan ställa mot- eller följdfrågor.

 Som namnet säger genomförs en gruppenkät på en samlad grupp av människor vid ett
specifikt tillfälle (Dahmström, 1991). Som exempel kan nämnas en skolklass eller en
idrottsklubb. Enligt Dahmström (1991) finns en stor fördel med denna sorts
enkätundersökning, vilken är att en stor mängd människor kan undersökas. Metoden är
också billig och snabb. Det föreligger dock en viss risk att en person påverkar de
övriga i gruppen menar Dahmström (1991). Svårigheter blir det också om en
uppföljning av svaren skall genomföras. Detta genom att svaren är anonyma vilket
medför att ett svar inte kan spåras till en speciell person.

 Den sista enkätmetoden som Dahmström (1991) tar upp är besöksenkäter. Denna form
av enkät utförs på besökare till t ex olika företag och myndigheter. Besökaren får
under sitt besök en enkät som han/hon skall fylla i. Enkäten kan antingen besvaras
direkt eller i efterhand. Fördelen med besöksenkäter är enligt Dahmström (1991) att
det i förväg inte behövs skapas några kriterier för vilka besökare som skall undersökas.
Dahmström (1991) anser dock att nackdelen är att många struntar i att fylla i enkäten,
dvs bortfallet blir stort. För att minska bortfallet bör det finnas personal som går runt
och delar ut enkäterna och eventuellt kan besökaren även bli erbjuden en liten gåva för
sitt deltagande. Detta medför självklart att enkätmetoden både blir dyr och
personalkrävande.
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 Mina personliga åsikter om en enkät är att det ofta känns som ett “nödvändigt ont“.
Jag tycker till och med att ordet enkät ger en negativ känsla då det under en längre tid
har varit väldigt populärt att ge ut enkäter i olika sorters undersökningar. Jag har fått
känslan att de flesta människorna har börjat ledsna på alla dessa enkäter och de tycker
enkäterna är till mer skada än nytta. Risken är stor att även de personer som jag
eventuellt skulle använda mig av i en enkätundersökning skulle känna likadant. Den
litteratur som jag har läst ger en liknande bild. Dahmström (1991) anser, precis som
jag, att bortfallet ofta blir stort vid enkätundersökningar. Dock vill jag nämna att jag
tror enkäter är ett väldigt bra verktyg om många personer skall undersökas och om
undersökarna vill ha ett mätbart resultat. Viktigt är då att de som undersöks verkligen
sätter sig ner och funderar på frågorna och ger så ärliga svar som möjligt. Litteraturen
(Dahmström, 1991, Patel, 1994) anser samma sak. De menar att enkäter är ett väldigt
bra verktyg att använda sig av om t ex en statistisk undersökning skall genomföras.
Enkätundersökningar är enligt Dahmström (1991) väldigt enkla att sammanställa och
kan därför med fördel användas vid stora undersökningar. Dock menar Dahmström
(1991) att det finns en risk att enkätfrågorna inte tolkas på rätt sätt vilket kan generera
i felaktiga slutsatser.

 4.1.2 Fallstudie

 Fallstudie innebär att undersöka och följa en avgränsad grupp och ur denna grupp
försöka få ett så heltäckande perspektiv som möjligt (Patel, 1994). Denna metod
används oftast när det är förändringar och processer som skall studeras. Det finns
ganska stor kritik mot denna form av metod (Hägg, 1978, Gummesson, 1985).
Kritikerna påstår att fallstudier saknar statistisk validitet och att det inte går att
generalisera från fallstudier.

 När fallstudier används kommer också frågan upp om studierna kan anses vara
generaliserbara. Generaliserbarheten beror på om urvalet har skett statistiskt eller inte
anser Patel (1994). När en population identifieras och det slumpmässigt dras fall ur
denna population som senare undersöks kan det diskuteras om det går att dra generella
slutsatser (Patel, 1994). Gummesson (1985) menar dock att det ur vissa fallstudier går
att dra slutsatser som är generella. Detta motiverar Gummesson (1985) med att det
finns två olika betydelser av ordet generalisering, varav den ena tyder på att det ur
fallstudier kan dras generella slutsatser. Denna betydelse menar att om fallstudien går
på djupet med en uttömmande kartläggning fångas de företeelser upp som kan
förväntas finnas i andra verksamheter och därmed bli generell (Gummesson, 1985).

 Som nämnts i ovanstående stycke så är inte författarna (Patel, 1994, Gummesson,
1985) helt överens om hur en fallstudie kan och skall användas. Min åsikt är att
processen eller gruppen är av stor betydelse för om en fallstudie kan utföras på den
eller ej. Med det menar jag att vissa processer och grupper inte är passande att göra en
fallstudie på då de t ex kan vara av engångsnatur och värdet av resultatet inte kan
generaliseras för hela populationen (eller andra populationer). Finns dock
förutsättningarna att t ex en process kan representera flera andra processer anser jag
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absolut att en fallstudie kan användas. Fördelen med fallstudie jämfört med enkäter är
att de som undersöker har möjligheten att studera känslor och intryck på ett annat sätt
än de hade kunnat med en enkät. Dock blir det svårare att mäta det material som
fallstudien ger.

 4.1.3 Intervjuer

 Med intervju menas att en mer djupgående tvåvägs diskussion genomförs och
intervjuoffret har stora möjligheter att ställa motfrågor. Detta medför att
undersökningen blir mer tillförlitlig än en enkätundersökning där det finns ett antal
frågor som kanske inte alls passar in på deltagarens område. Dahmström (1991) anser
att det finns två olika intervjuförfaranden:

• Besöksintervju

• Telefonintervju

 En besöksintervju sker efter överenskommelse, t ex vid intervjuoffrets arbetsplats
(Dahmström, 1991). Det är viktigt att intervjun inte blir störd av några yttre moment.
Därför är ett enskilt rum att rekommendera. En intervju kan antingen ske på ett
strukturerat sätt, där frågorna ställs efter ett i förhand sammanställt frågeformulär eller
på ett ostrukturerat sätt, där intervjuoffret fritt kan förklara sina åsikter i olika frågor.
Det senare alternativet är det som främst används då intervjun skall gå mer på djupet.
Ofta blir denna intervjuform mer en tvåvägs diskussion än om det finns ett mer
strukturerar formulär med frågor. Fördelen med ett ostrukturerat tillvägagångssätt är
att den svarande inte behöver begränsas av några omständigheter. Intervjuoffret kan
svara precis vad han/hon tycker och tänker. Fördelen med det mer strukturerande
tillvägagångssättet är att det blir lättare att jämföra och utvärdera svaren vid den senare
analysen.

 Besöksintervjuer har den fördelen att mer omfattande och “krångliga“ frågor kan
ställas när den som frågar kan förklara frågorna mer ingående t ex genom bilder,
figurer och gester (Dahmström, 1991). Oklarheter i frågor kan också klaras ut direkt.
Dahmström (1991) anser att öppna frågor ger intervjuoffret fritt spelrum i sina svar,
dvs det finns inga svarsalternativ. Om den som frågar vill stimulera den svarande så
kan vissa frågeställningar ställas, t ex “Tror du att det är som så…“. Dahmström
(1991) anser att om sådana frågor ställs måste frågeställaren vara ytterst försiktig så att
inte den svarande blir styrd, vilket kan generera i ett felvisande svar.

 De nackdelar som finns med att använda besöksintervjuer är främst att de tar lång tid
och kan bli ganska dyra (Dahmström, 1991). Detta gäller framförallt vid stora
undersökningar då mycket personal måste användas och de geografiska avstånden kan
bli stora. En annan nackdel är att risken finns för intervjueffekter och att den tillfrågade
inte svarar sanningsenligt i frågor med stor prestige (Dahmström, 1991). Med
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intervjueffekter menar Dahmström (1991) att intervjuaren vinklar sina frågor, medvetet
eller omedvetet, på ett sådant sätt att den tilltalade svarar så som intervjuaren vill.

 Som ett alternativ till besöksintervjuer finns telefonintervjuer (Dahmström, 1991). Den
stora fördelen med telefonintervjuerna är att de oftast är betydligt billigare och
snabbare än besöksintervjuerna. Nackdelen med en telefonintervju är att varje samtal
inte får ta för lång tid (Dahmström, 1991). Detta medför att det blir svårt att ställa
omfattande och “krångliga“ frågor som kräver långa svar. Chansen är också stor att
den tillfrågande finns i en störande miljö vilket ofta genererar i sämre resultat. En annat
scenario som inte är ovanligt vid telefonintervjuer är att den svarande är ganska
upptagen just då och därför inte tänker igenom svaren ordentligt. Den tillfrågade
svarar på frågorna så fort som möjligt för att bli av med intervjuaren. Självklart kan
detta förhindras genom att beställa en ny tid för intervju. Ett annat problem som kan
dyka upp vid telefonintervjuer är att få tag på telefonnummer till de personer som skall
intervjuas (Dahmström, 1991). Detta kan medföra att bortfallet blir stort.

 I mitt fall är enligt mig intervjuer den klart “ärligaste“ metoden för inhämtning av
material. Med det menar jag att intervjuoffret har en ärlig chans att göra tillägg till
frågorna och att ställa motfrågor. Om det var jag som skulle undersökas skulle jag vilja
intervjuas, istället för t ex en enkät. Helst då en besöksintervju då det ger en mer
personlig och social kontakt. Jag tycker att det är viktigt med tvåvägs kommunikation
inom alla områden i samhället, även så här. Det svåra med en intervju är att hålla sig till
ämnet, att diskussionen inte glider ifrån de frågeställningar som skall besvaras. Det är
också ganska mycket arbete med att sammanställa materialet. Men dessa två nackdelar
väger lätt tycker jag om jag jämför med vad som kan fås ut av intervjuförfarandet.
Litteraturen (Dahmström, 1991, Patel, 1994) är inne på samma spår. Även de menar
att den personliga kontakten är viktig. Studien av reaktioner och minspel anser även
litteraturen vara viktigt för att kunna säkerställa riktigheten i svaren. Dock tar, som
sagts ovan, intervjuer mycket tid i anspråk (Patel, 1994). Sammanställningen av
intervjuerna är även mycket tidskrävande. Därför anser författarna (Dahmström, 1991,
Patel, 1994) att fördelarna måste vägas mot nackdelarna för att komma fram till om
denna metod är lämplig eller ej.

 4.2 Resultatbearbetning

 Av undersökningsmaterialet skall ett resultat tas fram som besvarar frågorna i
problemställningen. Patel (1994) menar att de metoder som finns för att bearbeta
materialet kan vara allt från tolkning av inhämtat textmaterial (kvalitativ) till statistiska
(kvantitativ). Nedan följer en förklaring vad dessa metoder innebär.

 4.2.1 Kvalitativ

 Den kvalitativa metoden används oftast för sådant som är svårt att mäta (Patel, 1994).
Metoden är inriktad mot förståelse där subjektivitet och mångtydelse är vanliga inslag,
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t ex upplevelser och känslor. Bearbetning av material är den kvalitativa metodens
huvuduppgift, där materialet kan bestå av litteratur inom det berörda området eller
utförda intervjuer. Patel (1994) anser även att om någon form av medialt verktyg
används, t ex bandspelare eller video, är det en fördel om materialet skrivs ner så att en
text kan behandlas. Nämnas bör att det redan efter ett par intervjuer kan finnas mycket
material att bearbeta och granska. Den kvalitativa metoden är arbets- och tidskrävande
då det ofta blir mycket material som kan bli svårt att sammanställa. För att minska
arbetet med sammanställningen är det tillrådligt att direkt efter en intervju
sammanställa det nya materialet. Löpande analys vill Patel (1994) kalla detta. Fördelen
är att materialet och känslorna omkring intervjun finns färskt i minnet, vilket minskar
risken för att viktiga observationer inte glöms bort.

 4.2.2 Kvantitativ

 Den kvantitativa metoden är mer statistisk vilket gör den lättare att utföra mätningar
på (Patel, 1994). Metoden kan även användas för att beskriva och förklara olika
fenomen. Därför är forskare flitiga användare av den kvantitativa metoden enligt Patel
(1994). Behandling av materialet görs med numeriska metoder, dvs att allt skall gå att
mäta för att det sedan skall kunnas genomföras en analys på materialet som är
statistisk. Obundet slumpmässigt urval är den mest kända kvantitativa metoden. Denna
metod används när resurserna inte räcker till för att undersöka samtliga i en stor
population. Ett urval ur populationen väljs då slumpmässigt fram och denna utvalda
grupp får representera den stora massan, dvs de övriga inom populationen.

 4.3 Metodval

 Jag har valt besöksintervjuer som metod för mitt arbete. Denna metod har jag valt för
att kunna skapa den tvåvägs dialog som jag anser är viktig inom mitt område. Att
skapa en tvåvägs dialog anser jag ger störst möjligheter att ge svar på mina
frågeställningar. Jag anser det även viktigt att kunna studera intervjuoffrets reaktioner,
minspel och att kunna ställa följdfrågor. Genom att studera den svarandes reaktioner
och minspel kan jag se om frågan verkar besvärande eller inte. Om frågan är
besvärande väcks misstankar om att den tillfrågade inte svarar på ett sanningsenligt
sätt. Därför kan studien av reaktioner och minspel hjälpa mig att få fram sanningen
bakom mina frågeställningar. Detta har stor betydelse för mitt metodval då
besöksintervjuer på ett bra sätt tillfredsställer mitt behov att försöka ta fram hur det
verkligen ser ut i verkligheten.

 Att ha möjligheten att ställa följdfrågor ger mig också en möjlighet att kontrollera
sanningen bakom svaren. Detta görs genom att svar som jag blir undrande över frågas
efter en gång till fastän på ett annat sätt. Om samma svar dyker upp får jag tro att det
är sanningen, om dock svaret har ändras vet jag att något har döljs på ett eller annat
sätt. Då gäller det att försöka få fram hur verkligheten faktiskt ser ut. Om detta inte
lyckas får jag bortse från detta svar. Detta har också varit en stor faktor bakom att jag
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valt besöksintervjuer som metod.

 Besöksintervjuer ger även intervjuoffret bättre möjligheter att förklara sitt svar och att
ge följdfrågor tillbaka till mig. Personliga intervjuer är även mer intressanta för den
tillfrågade då en mer avslappnad diskussion genomförs där båda kan ta och ge. En
annan fördel med att använda sig av besöksintervjuer är att om inte intervjuoffret
förstår frågan så har jag möjligheten att gestikulera eller förklara för den tillfrågade t ex
med någon form av en illustration eller ett exempel.

 Resultatbearbetningen av intervjuerna kommer att bli kvalitativ. Detta för att
intervjuerna kommer att bli en diskussion omkring mina frågeställningar. Med en
lyckad enkätundersökning skulle jag kunna få fram ett bra statistiskt resultat. Men jag
anser risken för en “fientlig“ inställning till enkäter som för stor. Med detta menar jag
att de som skall fylla i enkäten ofta är väldigt upptagna och stressade och då hellre
lägger enkäten åt sidan än försöker att fylla i enkäten på ett ärligt sätt. Detta kan
medföra ett stort bortfall. Det är också svårt att sammanställa en enkät som besvarar
mina frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Att jag valt att inte använda mig av
fallstudier motiverar jag med, som nämnts ovan (kapitel 4.1.2), att kritiken mot denna
metod är ganska stor. Jag vill använda mig av en metod som är erkänt bra och inte ger
möjligheter till spekulationer om metoden verkligen kan användas.

 Om inte en besöksintervju kan genomföras har jag telefonintervju som alternativ.
Fördelen med en telefonintervju är att jag fortfarande kan ställa följdfrågor och
intervjuoffret kan förklara sina svar. En telefonintervju är tidsbesparande vilket också
är en fördel. Men den stora nackdelen med en telefonintervju är att den personliga
kontakten går förlorad. Eftersom jag anser att det är viktigt att kunna studera
intervjuoffret under intervjun så kommer telefonintervju endast att användas i nödfall.
Telefonintervjun ger mig inte heller möjligheten att tydligare förklara mina frågor med
t ex gester eller illustrationer för den tillfrågade om frågan inte är helt klart förstådd.
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 5 Genomförande

 I genomförandedelen kommer jag inledningsvis berätta hur intervjuerna kommer att gå
till. Efter det kommer jag att kortfattat beskriva uppbyggnaden av mitt
intervjuunderlag. Jag kommer sedan att presentera hur intervjuerna gick till väga. Efter
detta kommer en kort beskrivning av de intervjuoffer och deras företag som jag valt att
undersöka. De svar som de tillfrågade har givit kommer att presenteras i en
sammanfattad form under varje frågeställning. Sist kommer jag att presentera de
erfarenheter som jag fått av intervjuerna. Målet med mitt genomförande är att få
information om projektledarens roll, dvs hur projektledaren skall agera för att
åstadkomma ett lyckat projektledarskap.

 5.1 Hur intervjuerna kommer att gå till

 Under mina intervjuer kommer jag att använda mig av ett stöd bestående av ett
frågeformulär. I frågeformuläret finns de frågeställningar som jag vill ha svar på. I
frågeformuläret kommer det även att finnas vissa stödfrågor som skall hjälpa mig att
föra diskussionen mot mina frågeställningar. Vilka utav dessa stödfrågor som jag
kommer att använda mig av kommer respektive intervju att utvisa. Hur själva
diskussionen kommer att utforma sig beror helt på hur intervjuoffret svarar på mina
frågor. Målet är att den svarande inte bara skall svara på mina frågor, utan att det
skapas en diskussion omkring mina frågeställningar. Tanken är att jag inte skall
använda mig av riktade frågor då risken är att jag påverkar intervjuoffrets svar.
Beroende på vad intervjuoffret svarar vill jag dock reservera mig för att jag kan bli
tvungen att behöva använda mig av vissa riktade frågor för att kunna komma åt den
information som jag vill.

 Vid alla sorters intervjuer, däribland besöksintervjuer, finns en svårighet med att hinna
anteckna allt som den svarande säger. Det finns olika sätt att lösa detta problemet, bl a
genom att använda sig av bandspelare eller video. Jag anser dock att risken finns att
den svarande kan bli reserverad och inte säger precis vad han/hon tycker och tänker
när intervjun spelas in på t ex ett ljudband. Efterarbetet med att gå igenom det
insamlade materialet blir också omfattande. Risken finns också att inspelningen blir
oanvändbar eller att ljudbandet går sönder. Därför kommer jag enbart att använda mig
av papper och penna. Nackdelen med att anteckna under intervjun är att diskussionen
kan bli hackig då intervjun störs när jag måste skriva. Därför gäller det att planera
intervjun ordentligt innan och endast skriva ner det som är av intresse för mina
frågeställningar. En annan nackdel med att bara anteckna under intervjun är att
materialet kan bli svårt att sammanställa. Med det menar jag att det kan vara svårt att
komma ihåg exakt vad intervjuoffret sade. För att minska risken för detta bör det
insamlade materialet sammanställas så fort som möjligt efter en intervju, helst samma
dag. Jag kommer direkt efter varje intervju att analysera vad som gick bra och vad som
gick dåligt. Detta kommer jag att göra för att försöka förbättra intervjuförfarandet till
nästa intervju.
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 5.2 Framtagande av intervjuunderlag

 I detta delkapitel förklarar jag hur underlaget för intervjuerna har tagits fram.

 När en person skall intervjuas kan inte ett rent frågeformulär användas. Med det menar
jag att rena frågor inte skall ställas som den tilltalade bara rakt ut skall svara på. Det
ger inte den personliga kontakt som jag ansåg som viktig i kapitel 4. Det gäller att ta
fram ett intervjuunderlag där riktlinjer för den tänkta diskussionen under intervjun
finns. Dessa riktlinjer är till för att styra upp diskussionen så att jag får svar på mina
frågor. Intervjuunderlaget kan sägas vara den röda tråden i diskussionen. Fördelen med
att genomföra intervjuerna på detta sätt är att en intressant diskussion för bägge parter
tar form. Dock kan det bli svårt att utskilja vad som är relevant för min undersökning
eller inte då många delar inom projektvärlden stöts på.

 När mina frågeställningar skulle tas fram tog jag hjälp av Briners (1991) figur
“Projektledarens riktningsvisare“ som finns ovan i kapitel 2.7.1 (figur 2.3). Briners
(1991) figur har sex olika riktningar. Jag slog ihop två utav dessa (framåt och bakåt)
och då återstod fem olika riktningar. De olika riktningarna gjorde jag till mina
frågeställningar. Jag fick alltså fem olika frågeställningar för vad projektledarens roll
var för att åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Till dessa fem frågeställningar lade
jag sedan till två mer öppna frågeställningar. Dessa frågeställningar finns ovan i kapitel
3.1. För att kunna få svar på dessa frågeställningar behövde jag några stödfrågor under
varje frågeställning. Jag skapade dessa stödfrågor med hjälp av den mall som jag
skapade i kapitel 2.8.1. För varje stödfråga som skapades var jag tvungen att sätta mig
ner och fundera på om denna fråga kunde hjälpa mig att få svar på mina
frågeställningar. När sedan alla stödfrågor var klara hade jag ett användbart
intervjuunderlag som kan ses som bilaga 1.

 5.3 Upplägg av intervjuerna

 I detta delkapitel förklarar jag hur intervjuerna gick till väga. Då detta kan göras på
flera olika sätt tycker jag det är av intresse för läsaren att veta exakt hur jag gått
tillväga. Eventuellt kan olika tillvägagångssätt ge varierande resultat.

 Mitt upplägg av intervjuerna var som så att jag först skickade ut mina frågeställningar
till projektledarna så att de hade några dagar på sig att fundera över dem. Sedan kom
jag och intervjuade dem. Under intervjuerna började jag med lite övergripande frågor
som jag anser är av intresse för att få grepp om vilka företagen är. Sedan gick jag in på
mina frågeställningar och försökte att få så uttömmande svar som möjligt med hjälp av
mina stödfrågor. Sista delen av intervjuerna ägnades åt de två mer öppna
frågeställningarna (bilaga 1) där påsen knöts ihop. Under intervjuernas gång kom
många följdfrågor fram och diskussionerna kunde ibland vara livliga. Detta såg jag som
enbart positivt då jag fick en kvittens på att intervjuoffret var engagerad i intervjun.
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 5.4 Undersökta företag

 I detta delkapitel följer en kort beskrivning av de företag och personer som jag har valt
att undersöka. De fakta som presenteras nedan har jag fått fram genom att börja varje
intervju med några grundläggande frågor om företaget och personen i fråga.

 Det antal företag som jag har varit i kontakt är tio stycken och samtliga var
intresserade att deltaga i undersökningen. Tyvärr så hade fyra utav företagen stor
tidsbrist och kunde inte ta emot mig förrän om cirka tre till fyra veckor. Då mina
tidsramar var begränsade tvingades jag då avstå från dessa företag. Jag gjorde alltså
intervjuer med sex olika företag. Jag tycker att det var roligt att samtliga företag som
jag varit i kontakt med har visat stort intresse av att dela med sig av sina erfarenheter.
Fyra utav de företag som jag intervjuade var datatjänsteföretag, dessa var: Cap
Gemini, WM-data, Mandator och Enator. De andra två företagen var den IT-
strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän och GTS (före detta NetSource).
Dessa två företag arbetar uteslutande med systemutveckling inom företagets väggar.

 Att finna lämpliga företag var inte lätt. Då jag främst avsåg att intervjua projektledare
på konsultföretag med systemutveckling var begränsningen ganska stor. Valet att i
första hand inrikta mig mot datatjänsteföretag är att de lever i en mycket föränderlig
miljö och att jag själv är intresserad av att arbeta på ett datatjänsteföretag i framtiden.
Datatjänsteföretagen använder ofta enbart projektarbeten vilket också var en fördel för
min undersökning. Detta var även en bra chans att titta lite närmare på företagen och
skapa kontakter. Jag utnyttjande min handledares erfarenheter och han tipsade mig om
några lämpliga företag och personer. De gula sidorna i telefonkatalogen kom också till
användning för att få reda på vilka företag som fanns och som kunde vara intressanta
för min undersökning. Vart företagen låg rent geografiskt var också av vikt då jag var
tvungen att hålla mig inom avgränsningen.

 5.4.1 IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän

 Den IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän innehåller stor kompetens
inom IT- och verksamhetskunnandet. Denna enhet står till Västra Götalandsregionens
förfogande på marknadsmässiga villkor. Då jag främst inriktar mig på
systemutvecklingsområdet är det denna del av förvaltningen som är av mitt intresse.
Den IT-strategiska förvaltningen utformar IT-lösningar för de områden som kunden
prioriterar. De hjälper även till med kravställandet på lämpliga IT-system såväl
funktionellt som tekniskt samt hur integrationen skall ske med det IT-stöd som redan
finns i dagsläget.

 Min första intervjun gjordes med Jan Rosander och genomfördes på Landstingets
kansli i Mariestad. Här agerar Jan som projektledare inom den IT-strategiska
Förvaltningen i Västra Götalandslän. Jan Rosander är främst projektledare för projekt
inom systemutvecklingsområdet. Då han har arbetat mer är tio år som projektledare
tycker han att han har en god uppfattning om hur en projektledare skall agera. Inom
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IT-branschen har han arbetat ännu längre och anser sig även vara mycket kunnig inom
detta området. Jag tyckte det kändes bra att börja med en person som har mycket
erfarenheter av projektledning. Detta har helt klart Jan vilket kom att skapa en trygghet
för mig i de övriga intervjuerna.

 Intervjun med Jan Rosander varade i 50 minuter och det var en givande diskussion som
genomfördes. Jan visade mig flera olika exempel på hjälpmedel och verktyg som han
använder i sina projektledaruppdrag. Han var även noga med att trycka på de saker
som han ansåg var viktiga för en bra projektledare. Detta var självklart positivt för mig
då jag kunde ta med dessa punkter och fråga de övriga projektledarna vad de ansåg i
saken. Jan gav mig mycket bra och relevanta svar på mina frågor och jag fick in mer
material än vad jag trodde att jag skulle få.

 5.4.2 Cap Gemini Sverige AB, Division Syd

 Cap Gemini är ett världsomspännande datatjänsteföretag med 38 000 anställda i 20
olika länder. Omsättningen var på 36 miljarder kronor 1998. Då Cap Gemini är
Europas och ett utav världens största företag inom IT-tjänster var det mycket
intressant att se hur deras projektledare arbetar. Cap Gemini division syd är ett av tre
divisioner i Sverige. Deras huvudsakliga sysselsättning är IT- och
managementkonsulting. Division syd har drygt 500 anställda varav 15 st arbetar på
kontoret i Skövde där jag genomförde min intervju. Divisionen har en omsättning på
ca. 500 miljoner kronor. Av de anställda brukar 10 till 15 procent agera som
projektledare.

 Intervjun på Cap Gemini var min andra intervju och genomfördes med Robert
Dimberg. Intervjun varade i 45 minuter. Robert har arbetat i projektorganisationer i 5
år och har ibland även agerat som resursförstärkning. Då han efter visat kunnande tagit
steget upp till att bli projektledare var han av intresse för mig att intervjua. Robert har
inte varit projektledare så länge och har därför inte så stor erfarenhet av detta yrke.
Men jag ser det som intressant att även intervjua mindre erfarna projektledare då en
viss skillnad i synsätt kanske kan uppdagas. Då jag innan hade intervjuat en mycket
erfaren projektledare var det intressant att prova lite punkter som kom fram i den
tidigare intervjun. Jag tycker att Robert gjorde en bra insats under intervjun och
verkligen försökte att ge sin blid på mina frågeställningar. När man är oerfaren på ett
område är det lätt att bli “färgad“ eller styrd av andra och med det inte säga hur det
egentligen är. Jag anser att Robert inte ramlade i denna fällan. Han bjöd på sig själv
och den verklighet som han lever i. Detta är självklart av yttersta vikt för mitt arbete då
jag inte är ute efter vad projektledarna tycker utan hur verkligheten ser ut.

 5.4.3 VW-data

 WM-data är en utav Europas ledande leverantörer av IT-tjänster och målet är att bli
ledande i Europa. Deras vision är ett uttryck för vad de strävar efter att uppnå. WM-
datas vision att på sikt bli det ledande IT-tjänsteföretaget i Europa uttrycker alltså
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deras avsikt att vara ledande i frågan om kvalitet och resurser. Med detta menar de att
de inte bara skall tillhöra de största storleksmässigt utan att de också skall kunna
erbjuda ett komplett sortiment av tjänster med hög kvalitet. WM-data avser att Norden
skall vara hemmamarknaden med de nordiska företagen som huvudsaklig målgrupp.
Ambitionen är nu och i framtiden att erbjuda kunskap och service inom alla områden
där IT är en viktig komponent.

 Min tredje intervju skedde på WM-datas kontor i Skövde. Villig till att deltaga i en
intervju var Håkan Jonsson som har arbetat som projektledare i snart 15 år. Denna
intervju var mycket givande då Håkan har stor erfarenhet av projektledarens roll.
Håkan gav intrycket att han hade projektledarens olika funktioner helt klart för sig. Det
fanns aldrig några tvekanden utan Håkan hade en bestämd uppfattning om hur saker
och ting skulle genomföras. Håkan gav mig ett mycket professionellt intryck vilket
medförde att jag kände mig trygg och avslappnad under intervjun. Våran diskussion
genomfördes på en dryg halvtimma och den tiden utnyttjades väl med bra följdfrågor
från bägge parter. Håkan tvekade aldrig i sina svar vilket gör hans svar mycket
trovärdiga. Eftersom jag redan hade genomfört två andra intervjuer kunde jag ta upp
andra punkter som de andra projektledarna hade pratat om för diskussion. Jag passade
även på att föra in frågeställningar som inte var med i detta arbetet men som jag hade
intresse av.

 I detta läget började ett visst mönster komma fram. Vissa utav mina frågeställningar
gav samma svar medan några andra gav helt olika svar. Detta kommer dock behandlas
mer i kapitlet Analys nedan.

 5.4.4 Mandator

 Mandator är ett av Nordens största IT-tjänsteföretag med drygt 900 anställda och hade
under 1998 en omsättning på en miljard kronor. De anställda är fördelade på ett 25-tal
kontor i Sverige, Norge, Danmark och Estland. Mandator levererar lösningar istället
för standardprodukter och deras uppdrag spänner sig över ett vitt spektrum, allt från
avancerade tekniska produkter till effektiva administrativa tillämpningar. På Mandators
kontor i Skövde är det 11 anställda i dagsläget. I Skövde har varje anställd minst ett
specialområde. Detta för att kunna anpassa sig extremt snabbt efter vad marknaden
efterfrågar. Mandator i Skövde strävar också efter att personalen skall trivas med
företaget både på och utanför arbetstiden.

 Min fjärde intervju gjordes med regionschefen för Mandator i Skaraborg, Bengt
Johansson. Bengt har arbetat som projektledare i 15 år och har även han en gedigen
erfarenhet av projektledarens roll. Redan från första stund gav Bengt ett avslappnat
och intresserat intryck vilket gjorde att intervjun var väldigt lätt att genomföra. Bengt
var mycket mån om att jag verkligen fick svar på vad jag ville veta. Under den 40
minuter långa intervjun sade jag inte många ord utan Bengt tömde hela sitt register för
att ge mig så mycket kött på benen som möjligt. Om han inte riktigt förstod vad jag
ville veta började han att prata och efter en stund frågade han om jag hade fått svar på
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min fråga. Om jag inte hade fått det var det då inga svårigheter att styra in honom på
rätt spår. Vid denna tidpunkt hade jag ju fått en del erfarenhet av att intervjua denna
yrkesgrupp och intervjuerna gick bara smidigare och smidigare. Vid denna intervjun
kände jag att jag för första gången hade fullt grepp om intervjun. Innan hade jag varit
tvungen att titta i pappren ibland vilket kan verka som om jag inte är påläst. Nu viste
jag även till stor del vilka svar jag skulle få så det gick betydligt lättare och snabbare att
anteckna.

 5.4.5 Enator Dotcom Väst AB

 Enator är ett av Nordens största IT-tjänsteföretag och omsätter närmare 5,5 miljarder
kronor. Det finns cirka 5 300 anställda på 60 olika orter i Norden och Tyskland.
Enators affärsidé är att effektivisera och förnya affärs- och verksamhetsprocesser samt
infrastrukturer med hjälp av IT.

 Enator har flera olika dotterbolag och jag har valt att utföra min undersökning på
Enator Dotcom som erbjuder helhetslösningar för effektiv kommunikation och ökad
konkurrens- kraft. Deras styrka är deras kunskap och kompetens i att integrera
kompletta kommunikations- lösningar för tal, data, bild/video och nättjänster.
Åtagandena kan sträcka sig från ett helhetsansvar för en kommunikationsplattform till
leverans av dellösningar i ett kommunikationssystem. Enator Dotcom har 39 kontor
runt om i Sverige. All systemdesign, försäljning, installation och service utförs av deras
egen personal på varje lokalkontor. Kompetens på installerad utrustning finns lokalt
över hela landet. Enator Dotcom är ett av branschens ledande företag och har drygt
570 anställda.

 Mitt val föll på Enator Dotcom Väst AB i Skövde. Här arbetar 26 personer och deras
främsta arbetsuppgift är att bygga datanät, dvs själva nätverket bakom kulisserna. De
bygger även telefonväxlar.  Omsättningen i region väst är mellan 80 till 100 miljoner
kronor.

 Personen som jag valde att intervjua var Roland Lindblad. Han har arbetat som
projektledare i cirka tre år och det är främst mindre projekt som Roland har varit
projektledare för. En del större projekt har dock börjat att dyka upp för Rolands del
den senaste tiden. Roland är ännu en person med relativt liten erfarenhet av
projektledning. Men det märktes inte under intervjun. Jag tycker Roland gav ett moget
intryck och det märktes att han tyckte arbetet som projektledare var inspirerande.
Diskussionen flöt på mycket lätt och stämningen var hög under den halvtimmes långa
intervjun. Jag tyckte att Roland hade ett mycket bra grepp om vad projektledarens roll
är och jag tror att han kommer att gå långt inom detta yrke. Att han lyckats så bra kan
bero på att deras projekt liknar varandra ganska mycket och då är det lätt att ta med
sig erfarenheter från tidigare projekt. Detta medför att upplärningstiden för att bli en
framgångsrik projektledare blir kortare.
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 5.4.6 GTS Sverige AB

 GTS Sverige AB är gamla NetSource AB. NetSource AB startade för fyra år sen med
endast ett par anställda och 50 000 kronor i omsättning. Efter en oerhörd utveckling
har nu NetSource AB köpts upp av det amerikanska telekommunikationsföretaget
GTS (Global TeleSystems Group Inc). GTS finns över hela världen och har 2000
anställda. I Sverige har GTS cirka 100 personer anställda och en omsättning på 300 till
350 miljoner kronor. Främsta inriktningen är telekommunikation och projekten sker
uteslutande till den egna organisationen.

 Huvudkontoret för GTS i Sverige ligger i Skövde och jag valde att intervjua
datachefen (head of IT) Richard Härling. Richard är den tredje som jag intervjuat med
relativt liten erfarenhet av projektledarskap. Han har arbetat i projektorganisationer i
1,5 år och påpekar att på GTS i Skövde turas de anställda på Richards avdelning om
att vara projektledare. Richard är alltså inte alltid projektledare utan ser även projekten
från den andra sidan (som medlem i projektgruppen). Då kontoret i Skövde har växt
oerhört snabbt kan jag klart konstatera att de lider av växtvärk. De anställda har
väldigt mycket att göra vilket har gått ut över att inga direkta metoder har skapats för
hur projektarbetet skall genomföras. Därför hinner sällan projektledarna
överhuvudtaget att reflektera över deras roll utav försöker bara få klart projekten med
de medel som står till förfogande. Jag tycker dock att Richard tar det hela med fattning
och försöker att skapa en bra stämning på sin arbetsplats. Han försöker att agera som
en klar ledare när han är projektledare, dvs han försöker att inte bli för bra kompis med
sina medarbetare då det blir svårt att ryta till när det behövs. Med detta menar Richard
inte att de inte är vänner, utan att det är viktigt att kunna skilja på lek och allvar.
Intervjun tog 40 minuter och gav mig mycket just på grund av att GTS är i en så brant
utvecklingsfas. De övriga företagen som jag undersökt har en stabil utveckling med
klara definierade metoder etc. På GTS i Skövde var som en annan sorts värld och det
var intressant att titta in i den. Jag tror att de flesta företagen har samma problem i
början och därför är det intressant att studera denna fas i ett företags utveckling

 5.5 Sammanställning av intervjuerna

 I detta delkapitel kommer jag att sammanställa mina frågeställningar. Jag har lagt upp
det som så att varje frågeställning presenteras för sig. Under varje frågeställning
kommer sedan en sammanfattning om vad varje intervjuad person har sagt om just
denna frågeställning.

 Vad gör Du som projektledare för att skapa en god kontakt och ett bra samarbete
med projektchefen/projektledningen?

 I denna frågeställning frågade jag efter relationen mellan projektledaren och
projektchefen/projektledningen. Men jag fick oftast svar som behandlade företagets
struktur. Vad detta beror på är svårt att svara på men en reflektion kan vara att
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frågeställningen är otydlig.

 Den IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän där Jan Rosander agerar som
projektledare har en organisation som ser ut som så att det först blidas en besluts- och
styrgrupp innan projektet dras igång. Denna besluts- och styrgrupp fungerar som
projektledning för Jan. För att kommunikationen mellan Jan och projektledningen skall
vara på en tillfredsställande nivå genomförs återkommande möten och redovisningar.
Hur ofta detta sker finns inga krav på utan det avgörs av projektets karaktär. Dock
finns krav på att redovisning skall göras en gång i veckan när arbete sker med ett
kvalitetssystem. Jan anser att det föreligger ett problem mellan honom som
projektledare och projektledningen. En ansvarsblankett skrivs och godkänds av
samtliga inblandade innan projektet. Trots det händer det ofta att projektledningen
lägger över mycket utav deras ansvar på projektledaren. Detta anser Jan  försämrar
samarbetet då inte projektledningen tar det ansvar som de utlovat.

 På Cap Gemini där Robert Dimberg arbetar som projektledare finns en kvalitetsanvarig
(kallas BQM) som ser till att samtliga projekt håller rätt kvalitet i regionen. Robert
säger att den enda kontakt som han har med Cap Gemini under projektarbetet är just
med BQM. Allt som skall redovisas till Cap Gemini går till BQM, t ex resultat mm.
Sedan redovisar BQM detta vidare uppåt i Cap Gemini. I Cap Gemini skall en
månadsrapport lämnas av projektledaren till BQM en gång i månaden. Denna rapport
består av två delar, första delen är ett textdokument som  med ord beskriver statusen
för de olika projektdelarna t ex tidsförbrukning, återstående tid etc, medan den andra
delen visar de olika projektdelarna i rena siffror. När sedan BQM har studerat denna
rapport och anser att projektet håller tillfredsställande kvalitet ger han sitt
godkännande till fortsatt arbete. Om projektet inte håller rätt kvalitet får de inte gå
vidare i projektet förrän de uppnått eftersträvad kvalitet. Detta är som sagt den enda
kontakt som Robert har med Cap Geminis översittande chefer. Då inget rent samarbete
finns med den högre nivån är detta heller inget problem.

 Håkan Jonsson på WM-data har ett liknande scenario som Robert på Cap Gemini.
Håkan har också en kvalitetsansvarig som han rapporterar till en gång i månaden. Han
säger att det oftast är kunden som är projektledningen och det är ju inte intressant i
denna frågeställning då projektledarens relationer till kunden behandlas i nästa
frågeställning. Att ha en kvalitetsansvarig som Håkan måste rapportera till en gång i
månade genererar i, enligt Håkan, att projektledaren aldrig kan ligga på latsidan utan
han måste hela tiden vara på alerten och driva projektet framåt med kvalitet. En gång i
halvåret görs även en mer omfattande granskning av projektledaren av WM-data som
visar hur väl projektledaren har skött sin uppgift. Denna granskning görs utefter vissa
kvalitetskriterier.

 Även Bengt Johansson på Mandator har ett liknande tillvägagångssätt som Cap Gemini
och WM-data. Då det ofta är kunden som är projektchef så har han svårt att svara på
denna frågeställning. Det enda kontakt som han har med de högre nivåerna i företaget
är det kvalitetssystem som kontrollerar han arbete. Bengt säger också att de ibland tar
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in helt utomstående personer som granskar om kraven i projektet uppfyllts eller ej.

 För Roland Lindblad på Enator skiljer sig verkligheten jämfört med de tre närmast
ovanstående företagen. För de projekt som genomförs i Skövde sitter Enators
projektchefer i Göteborg. Kontakten mellan projektledaren och projektchefen sköts
främst via telefon. Hur ofta detta sker beror på i vilken fas de befinner sig i projektet.
Projektcheferna kommer även upp till Skövde ungefär en gång varannan vecka. Roland
tycker att det är ett problem att projektcheferna inte finns på samma geografiska plats
som de som genomför projektet. Det blir brister i den dagliga personliga kontakten.
Med det menar han att den vanliga vardagskollen uteblir, t ex vet de inte hur de i
Göteborg mår och vise versa. Roland anser att en närmare personlig kontakt kan vara
främjande för projektets resultat.

 På GTS där Richard Härling agerar som projektledare med jämna mellanrum sker
kontakten med ledningsgruppen ungefär en gång i månaden. Detta sker genom
avrapporteringar om projektets dagsform. Han anser att det i dagsläget inte finns tid
för att utveckla samarbetet med ledningsgruppen ytterligare. Dock kan en framtida
möjlighet vara att en metod utvecklas där en mer ingående kommunikation med
ledningsgruppen genomförs vilket kan ge projektet bättre förutsättningar att ge ett
eftersträvat resultat.

 Vad gör Du som projektledare för att hålla en bra kontakt med kund/slutanvändare så
att deras krav och förväntningar kan tillgodoses?

 Jan Rosanders på den IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän är
projektledare främst för projekt inom områdena hälso & sjukvård, ekonomi, personal
och logistik. Inom samtliga områden anser Jan det nödvändigt med en bra
kommunikation med slutanvändarna. För att skapa en god relation med kunden så
säger Jan att det är mycket viktigt att noga läsa igenom uppdragsbeskrivningen så att
han vet var gränserna går, dvs vad som skall göras och inte göras i projektet. För att
skapa ett projekt som tillfredsställer kunden startar Jan projektet genom att genomföra
ett stort informationsmöte där samtliga slutanvändare deltar. Här kan slutanvändarna
säga vad de tycker och detta försöker projektet att ta till sig. Slutanvändarna känner
även att de har fått vara med och bestämma vilket Jan anser förankrar projektet hos
slutanvändarna och ger en mer positiv syn på projektet. I Jans projekt sitter det även
oftast med flera utav slutanvändarna som representanter i projektgruppen vilket
medför att de har stor möjlighet att påverka resultatet under projektets gång. Genom
att genomföra projekten på detta sätt anser Jan att hans projekt har en mycket god
relation till kunden/slutanvändarna.

 Robert Dimberg på Cap Gemini har ett annat upplägg på sina projekt då det ofta ser ut
som så att Cap Gemini har en projektledare och projektgrupp och kunden har också en
separat projektledare och projektgrupp. Vid denna sorts projekt sker kontakten med
kunden uteslutande med kundprojektledaren. Kundprojektledaren får samma rapporter
som BQM får som sades under första frågeställningen. Robert anser att det är viktigt
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med en bra kontakt med kunden. Hur ofta Robert har kontakt med kundprojektledaren
är beroende på projektets tillstånd och fas. Daglig kontakt sker om projektet kräver
det.

 Cap Gemini använder sig av en metod som delar upp projektet i olika sk piloter (faser).
Enligt den policy som Cap Gemini använder skall något levereras till kunden vid en
deadline av en pilot, oavsett om det är klart eller inte. Efter varje pilot görs en
utvärdering med slutanvändarna där förändringar kan göras för framtiden. Cap Gemini
gör på detta sättet för att kunden hela tiden skall känna att projektet går framåt.
Kunden får ständigt se resultat vilket gör att kunden känner trygghet för projektet
säger Robert. Möjlighet finns också för de inblandade att göra förändringar till det
bättre då utvärderingar görs efter varje pilot. Detta anser Robert visar att Cap Gemini
försöker att ge kunden vad de vill ha vilket skapar en bättre relation med kunden. För
att lyckas med denna metod krävs täta kundkontakter säger Robert. Robert anser även
att en pilot ej bör vara längre än fem veckor. Detta för att det inte skall gå för länge
mellan de tillfällen då kunden ser att projektet har gett resultat.

 För Håkan Jonsson på WM-data tillhör projektets ledningsgrupp eller styrgrupp ofta
kunden. På grund av detta har Håkan mycket kontakt med kunden. Håkan säger att det
skapas ett bra samarbete med styrgruppen redan från början. Det är viktigt med en bra
personlig relation med styrgruppen menar Håkan. Då skapas ett förtroende som ger
projektledaren ett ansvar att leva upp till förtroendet. Håkan anser att ett projektarbete
bygger på förtroende rakt igenom, från styrgrupp till projektgrupp. För att vårda
förtroendet anser Håkan att det är av yttersta vikt att på ett tidigt stadium presentera
både positiva och negativa saker för kunden. Om kunden känner att projektledaren inte
gömmer undan problem i projektet kommer förtroendet att stärkas menar Håkan.
Kunden vet att eventuella problem kommer i dager så fort som möjligt. Just detta
synsätt, dvs att inte hålla undan problem är något som samtliga intervjuade anser som
mycket viktigt. De anser att problemen alltid kommer fram förr eller senare och blir det
senare skapar detta ofta mycket stora problem och kostnader. För att informera
kunden om hur projektet ligger till så har Håkan möte med styrgruppen en gång i
kvartalet. Däremellan skriver han korta brev som ger kunden information om
projektets kondition i dagsläget.

 Även för Bengt Johansson på Mandator är det oftast kunden som är projektchef eller
projektledning. För att skapa en bra relation med kunden redan från början startas
alltid projekten med att kraven och förutsättningarna skrivs ner så att samtliga parter är
överens om vad som skall göras. Bengt påpekar dock att det ibland kan vara svårt att
få fram vad kunden verkligen vill att projektet skall ge. Vid detta tillfälle kommer även
projektet och kunden överens om hur projektet skall rapporteras, dvs vilket material
som skall användas, hur ofta det skall redovisas, etc. Bengt påpekar att detta varierar
kraftigt mellan olika sorters projekt. Därför kan Bengt inte peka på något generellt
system som de använder sig av . Det är ofta mycket upp till kunden hur mycket
feedback de vill ha under projektets gång. Relationen med kunden är självklart mycket
viktig säger Bengt. Är inte relationen tillfredsställande finns risken att projektet inte
uppfyller de krav och förväntningar som kunden ställt på projektet. Hur relationen med
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kunden sker beror på, som sagts ovan, hur kunden vill att den skall ske. Med det
menar Bengt att vissa kunder är beroende av mycket kontakt för att samarbetet skall
flyta på medan andra kunder inte behöver lika mycket kontakt för ett smidigt
samarbete.

 Roland Lindblad på Enator anser även han att det är viktigt med en bra relation till
kunden. För att främja relationen till kunden så skickas ett protokoll från varje
projektmöte ut till kunden. Då ser kunden vad som har hänt och vad som är på gång
att hända. Telefonen är också ett viktigt redskap för att främja relationen med kunden
menar Roland. Roland anser också att det är viktigt att visa för kunden att projektet
går framåt hela tiden. I de projekt som Roland är projektledare för är ofta tiden en
avgörande faktor. Ofta är det som så att kunden planerar att systemet skall vara i drift
direkt efter att det är utlovat att göra. Enator får ofta sina projekt just på grund av att
de lovar att tiden skall hållas. Därför anser Roland att tidsfaktorn är av yttersta vikt,
övriga faktorer brukar alltid lösa sig. Det finns därför alltid en stressfaktor i Rolands
projekt vilket gör samarbetet med kunden än viktigare. Uppstår problem måste detta
presenteras för kunden så fort som möjligt för att med alla medel försöka lösa
problemet innan systemet skall levereras.

 För Richard Härling på GTS finns kunden oftast inom det egna företaget. För att skapa
goda relationer till kunden ser Richard alltid till att projektet uppfyller de krav som
ställs på projektet. Inte sällan läggs även lite egna finesser till. På grund av GTS snabba
expandering har inte några rutiner för att främja relationerna till kunden hunnits
utarbetats. Den enda kontakt som sker är om oklarheter finns om vad som skall göras.
När sedan systemet är klart levereras det till kunden. Ganska ofta finns dålig
dokumentation och uppföljning till projektet på grund av att det inte hinns med. Dock
försöker Richard att få sina projektmedlemmar att göra en viss dokumentation om de
delar som de skapar. Men som Richard säger finns ofta inte tiden för att skapa ett
tillfredsställande samarbete med kunden. Som sades under första frågeställningen bör
GTS försöka att utarbeta någon form av metod för projekten i framtiden för att t ex
främja kontakten och samarbetet med kunden.

 Vad gör Du som projektledare för att projektet skall lära sig av gjorda misstag och
genom det nå uppsatta mål?

 Jan Rosander tycker att deras projektorganisationer är dåliga på att ta tillvara på
erfarenheterna som kommer fram under projekten. Jan anser att de har mycket att lära
inom detta område. Det görs sällan någon efterkalkyl eller efteranalys för vad som gick
bra respektive dåligt i projekten. Samma scenario är det under själva projektarbetet,
dvs att de sällan gör utvärderingar under projektets gång för att se vad som behövs
ändras på för att förbättra sig under restan av projektet.

 I början på ett projekt görs en milstolpeförteckning som ligger med i den stora
projektplaneringen berättar Jan Rosander. Jan tycker att denna milstolpeplanering ger
en bra feedback på hur projektet ligger till. Milstolpeplaneringen skapas främst utefter
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tidigare erfarenheter. Om det uppstår problem att hålla tidsplaneringen är mer resurser
den första åtgärden som Jan försöker att genomföra. Lyckas inte detta görs en
justering av planen.

 Jan Rosander säger att det börjar att bli allt vanligare med sk “grindöppnare“. Med
detta menar Jan att en utomstående person kritiskt granskar vad som gjort i projektet
fram tills nu. Är allt i sin ordning öppnar grindöppnaren nästa milstolpe. Anser dock
grindöppnaren att projektet ej håller tillfredsställande kvalitet tillåter han ej nästa grind
att öppnas förrän rätt kvalitet har uppnåtts. Jan säger dock att grindöppnare inte
används i deras projekt men anser att det är ett bra sätt att stämma av projektet. Jag
har aldrig hört talas om dessa grindöppnare men tycker att det verkar som ett bra
moment i projektarbetet. Tack vara grindöppnaren blir pressen på bra kvalitet större
vilket jag tror genererar i fler lyckade projekt.

 I Robert Dimbergs projekt görs en överblick på projektet när halva projektet är
genomfört. Det är BQM (kvalitetsansvarig) som genomför denna överblick. BQM
använder sig av en mall i avstämningen av projektet. Robert säger även att
utvärderingarna efter varje pilot (fas) i projektet hjälper till i denna avstämning. Dessa
avstämningar görs utefter en mall vilket Robert anser är bra för då missas ingenting.

 Håkan Jonsson på WM-data använder sig av en projektmetod som heter Ratten.
Tillsammans med denna projektmetod används ett kvalitetssystem för projekten.
Håkan säger att efter de började använda sig av detta kvalitetssystem har sällan några
projekt gått över styr. Uppstår det något problem i projektet fångas det upp på ett
tidigt stadium. Detta menar Håkan är mycket viktigt då han anser, precis som de
övriga, att problem måste komma fram i ljuset så fort som möjligt. Efter att projektet
har avslutats görs en utvärdering tillsammans med kunden. Utvärderingen skickas
sedan till kvalitetsansvarig. Av materialet från utvärderingen skapas sedan en intern
kvalitetsrapport som skickas ut på WM-data så att samtliga kan ta del av den och lära
sig av andras erfarenheter. Jag tycker att WM-data har kommit långt i sitt arbete med
att ta tillvara på gjorda framgångar och misstag. De lämnar sällan något åt slumpen
utan försöker hela tiden ha kontroll på vad de har gjort och vad som kan göras bättre.

 Bengt Johansson på Mandator säger att de inte använder sig av någon speciell metod
under projektets gång för att fånga upp och lära sig av gjorda misstag. Dock görs en
slutrapport efter projektet där en sammanställning görs om vad som gick bra och vad
som gick dåligt. Bengt säger att Mandator har en databas i koncernen där de lägger in
erfarenheter, vilka olika sorters projekt de har gjort, etc. Denna databas kan samtliga
använda sig av för att lära sig av andras erfarenheter. Bengt säger att han har
uppfattningen att samtliga vill lära sig av andra men anser att det är svårt att dela med
sig av sina erfarenheter då tiden ofta brister. Det blir oftast på fritiden som Bengt får
sitta och skriva in i databasen och det blir lätt att man struntar i det då säger Bengt.
Bengt använder själv databasen ganska ofta för att ta del av andras erfarenheter vid en
viss sort projekt och han tar ofta kontakt med personer som kan veta något om hur
projektet gick och vilka problem de stötte på. Dock anser Bengt att databasen är lite
“mager“ och detta säger han beror på att databasen är ganska ny och att projektledarna
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inte har tid att skriva in i den, vilket medför att databasen växer långsamt.

 Bengt Johansson säger att projekten på Mandator inte använder någon speciell metod
för att försöka förutse kommande problem. Istället brukar Bengt samla sin
projektgrupp och fråga dem om det är möjligt att göra på det sättet som de planerat,
vad skulle kunna hända, etc. Detta medför att projektmedlemmarna först tänker
igenom milstolpen noga innan de kör igång. Redan vid detta tidiga stadium kan alltså
vissa problem elimineras menar Bengt. Projektmedlemmarna blir även alerta på de
eventuella problem som kan dyka upp. Efter varje milstolpe görs sedan en utvärdering
för att se vad som skapade problemen. Med hjälp av denna utvärdering tas erfarenheter
om hand för att ge projektet lärdom inför kommande utmaningar. Genom detta
tillvägagångssätt anser Bengt att en viss grund läggs för att förutse kommande
problem. Dock påpekar Bengt att detta är hans sätt att försöka förhindra problem i
framtiden och säger att inga regler finns på Mandator för att förutse kommande
problem.

 Roland Lindblad på Enator säger att det på mindre projekt endast görs en ekonomisk
uppföljning på projektet. Det görs även en mindre uppföljning på vad som gick bra och
vad som gick dåligt. I de större projekten görs en stor uppföljning som genomförs
utefter vissa mallar. När denna uppföljning är klar diskuteras resultatet av
uppföljningen tillsammans med projektmedlemmarna. Här får då projektmedlemmarna
chansen att säga sitt och samtliga ges möjligheten att ta tillvara nya kunskaper och
erfarenheter.

 Under själva projektet försöker Roland Lindblad att hålla en löpande kontroll av
projektet. Dock säger Roland att det material han får in ofta är cirka en vecka
gammalt. Därför är det oftast en veckas tidsförskjutning i denna kontroll. Detta ser
dock inte Roland som något större problem utan anser att han får en bra uppfattning
hur projektet ligger till.

 För att försöka förutse kommande problem säger Roland Lindblad att det är viktigt att
skapa sig en bra uppfattning om vad som skall göras och gärna åka ut och titta på var
det skall göras. Då anser Roland att en ganska klar uppfattning skapas för vilka
problem som kan tänkas att dyka upp. Att göra på detta sättet skapar enligt Roland
förutsättningar för att lösa problem på ett tidigt stadium och de inblandade är
förberedda på att problemet kan uppstå vilket gör att de inte blir tagna på sängen.
Roland säger att det är viktigt att försöka ligga steget före för att förutse de
kommande problemen.

 Richard Härling på GTS har en betydligt värre situation än de övriga just i denna
frågeställning. På grund av deras oerhörda tidspress ägnas ingen som helst tid åt att
studera hur arbetet fungerar i projektet. De har ingen återkoppling varken under eller
efter projektet. Risken med detta är enligt Richard att samma fel kan göras om och om
igen, dvs de fångar inte alltid upp de erfarenheter som framkommit vid tidigare projekt.
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 Vad gör Du som projektledare för att motivera projektgruppen att sträva mot ett
framgångsrikt projekt?

 I Jan Rosanders projekt träffas projektgruppen med jämna mellanrum, ofta med två-tre
veckor emellan. Jan informerar även projektgruppen kontinuerligt via mail, t ex vid
ändrade krav och problemlösningar. För att knyta projektmedlemmarna närmare
varandra anordnas ofta en kick-off vilket Jan anser är ett bra sätt att starta ett projekt
på. Det skapar även ett bättre lagarbete när projektmedlemmarna känner varandra lite
grann redan från början.

 Om problem med projektgruppen uppstår försöker Jan i första hand att ändra på
gruppens utseende, dvs att någon kanske inte bör vara med i projektarbetet. Jan tycker
att det sällan är några problem med motivationen i hans projektgrupper då gruppen
ofta består av slutanvändare. Motivationen hos gruppmedlemmarna är enligt Jan
ganska naturlig när det är de själva som skall använda slutprodukten. Ibland kan det
dock vara så att en gruppmedlem har blivit “beordrad“ att deltaga i projektet trots att
vederbörande inte egentligen vill. Då kan motivationen hos denna person vara
bristande och Jan anser att det är svårt att motivera en sådan person. Hur det skulle
kunna gå till har inte Jan några konkreta förslag på. Han anser dock att varje fall är
olika och han tar till de åtgärder som är nödvändigt i just det fallet.

 Robert Dimberg använder sig också av någon form av kick-off, t ex en lunch
tillsammans. Robert anser att personer är väldigt olika. Med det menar Robert deras
olika förmåga att kunna arbeta självständigt. Robert gör som så i sina projekt att de
mest självdrivande personerna får ansvaret att dra med sig de övriga. Ofta sätts de
mest drivande och kunniga tillsammans med någon som inte är lika kunnig. Det blir då
en form av kunskapsmotivation, dvs den mest kunniga får träna på att lära ut sitt
område och svara på kanske lite ovanliga frågor och den mindre kunniga får lära sig
mer om just detta område.

 Robert Dimberg säger att det i projektets slutskede kanske inte är nödvändigt med
samtliga projektmedlemmar utan att det då gäller att se till att de personer som kan
avsluta projektet på bästa sätt blir kvar.

 Håkan Jonsson försöker alltid att se till vilka resurser som behövs i projektgruppen.
Han säger att människor är olika motiverade till olika sorters projekt. Med det menar
han att vissa personer passar in i ett visst sorts projekt men inte i ett annat sorts
projekt. Det gäller alltså att hitta de resurser som passar just i detta projekt menar
Håkan. Håkan försöker att skapa ett projekt som håller sig inom ramarna, dvs han
säger vad som skall göras men styr inte med hela handen in i minsta detalj, ändå skall
inte projektmedlemmarna gå utanför uppsatta ramar. Fungerar projektarbetet bra går
inte Håkan in och stör utan låter dem arbeta på i fred. Håkan anser att det är viktigt att
varje individ får ha sin frihet, dvs göra det som skall göras inom utsatt tid (fast när det
görs bryr sig inte Håkan om). Men då anser Håkan att det är viktigt att individerna
verkligen förstår vad det är de skall göra.
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 Om en person har problem anser Håkan Jonsson att det är viktigt att stötta personen i
fråga, inte stöta ut honom. Håkan försöker även att skapa en bra arbetsmiljö för sina
projektmedlemmar så att de trivs i sitt arbete. Kick-off är något som även Håkan
använder sig av och motiverar även projektgruppen med att om de gör ett bra jobb så
ordnar han något roligt som avslutning. Att använda sig av kick-off anser Håkan är bra
då det är viktigt att lära känna nya individer och se lite vad de går för.

 Om det uppstår konflikter i projektgruppen försöker Håkan Jonsson att först och
främst medla. En variant kan vara att göra en omorganisation av gruppen. Om inte
detta lyckas byter Håkan ut de personer som han anser inte är passande i just detta
projektet.

 Projektets storlek har stor betydelse för hur projektet ser ut anser Bengt Johansson.
Bengt säger att mer sociala delar måste tillföras projektet om projektet är stort jämfört
med om det är litet. Även Bengt använder sig av kick-off och samlingar vid t ex en
avslutad milstolpe som t ex kan bestå av ett restaurangbesök. Det är viktigt enligt
Bengt att projektgruppen vet vad målet med projektet är. Det är även viktigt att varje
individ förstår sin del i projektet och hur denna del påverkar helheten.

 För att stödja medlemmarna i projektgruppen försöker Bengt Johansson att se till att
rätt person är på rätt plats, dvs om en person inte kan en viss del skall den personen
inte heller arbeta med den delen. Om nu fallet skulle bli så att en person inte klarar av
sin del försöker Bengt att byta ut denna person mot någon som kan delen. Bengt
påpekar att det är viktigt att den förflyttade personen inte känner sig illa till mods för
att han inte klarade av uppgiften utan att han får förklarat för sig att han inte skulle
arbetat med detta från första början i projektet. Bengt säger också att det är viktigt att
ta tillvara på vad en person vet om ett problem. Här tar Bengt fram en sak som är
mycket viktig. Personer som har misslyckas måste få reda på varför det inte gick som
det var tänkt och därför är det viktigt att förklara det för vederbörande. Om denna
person inte får reda på vad som gick snett kan han gå och tänka negativa tankar trots
att problemet kanske inte alls berodde på honom. Förutsättningarna kanske gav att
denna del av projektet var ogenomförbart. Personlig feedback, kreativ kritik och
beröm är något som varje projektledare måste vara duktig på för att skapa ett lyckat
projektledarskap anser Bengt.

 Bengt Johansson anser att mycket kommunikation med projektgruppen är viktigt. Han
säger att man skall prata mycket. Detta genererar i att projektgruppen känner att
projektledaren är engagerad och att just deras projekt är viktigt.

 Bengt Johansson har svårt att svara på hur han hanterar konfliktlösning då han sällan
har upplevt detta. Dock säger Bengt att konflikter kan te sig på olika sätt. Det kan vara
två personer som är i luven på varandra. Då gäller det att se till så att de arbetar så
långt ifrån varandra som möjligt. Det kan också vara så att en person är i konflikt med
de övriga i gruppen och då måste denna person förflyttas. Det kan även vara konflikt
mellan projektledaren och personer i gruppen eller personer hos kunden. Dessa
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konflikter är svårare att lösa och hur det skulle kunna lösas har Bengt inga direkta
förslag på.

 Bengt Johansson säger också att olika personer behöver olika styrning. Vissa räcker
det med att ge små beskrivningar så löser de uppgiften medan andra kräver med
detaljerade beskrivningar för att kunna utföra sitt arbete, dvs bli mer styrda. Här anser
Bengt att projektledaren måste ha fingertoppskänsla för att få ut så mycket som möjligt
av projektgruppen. De som behöver mer styrning skall få det medan de som inte
behöver lika mycket styrning får mera fria tyglar.

 Roland Lindblad tycker att tidstillgången är för liten för att kunna göra några riktigt
roliga saker med projektgruppen. Detta då för att de skall känna sig uppskattade och få
en morot att göra ett bra arbete i projektet. Den kick-off som han brukar använda sig
av är att t ex gå på puben eller på restaurang. Kunden får gärna följa med på dessa
tillställningar om de har intresse av det.

 Roland Lindblad anser att det är viktigt att gruppmedlemmarna får vara med och känna
ansvar. Det är viktigt att varje individ känner sig nödvändig och känner att han
verkligen bidrar till slutreslutatet. Detta medför att varje person blir mer motiverad att
ge sitt yttersta i projektet. Om en individ får ett visst ansvar anser Roland det viktigt
att denna person verkligen får ansvara för denna saken. Då får inte Roland som
projektledare komma och ta över vissa delar utan att den ansvarige känt att han
verkligen fått chansen att ordna denna uppgift på ett bra sätt. Roland pratar också ofta
om att projektmedlemmarna skall känna sig delaktiga och nödvändiga i projektet som
en utav de grundläggande faktorerna för ett lyckat projektarbete.

 För att stödja personer som har problem i sitt arbete sätts mer resurser in säger Roland
Lindblad. Detta problem löses sällan på något annat sätt. Mer resurser kan t ex vara
telefonsupport. När det gäller att effektivisera lagarbetet upplever inte Roland det som
något problem. Samma personer arbetar oftast med samma sorters arbetsuppgifter i de
olika projekten, mer effektivare kan det nästan inte bli säger Roland.

 Richard Härling använder sig inte av någon kick-off eller motsvarande vid start av ett
projekt. Återigen är det tidsfaktorn som sätter pinnar i hjulet. För att stödja individer
som har problem försöker Richard att ordna med mer resurser. Precis som föregående
person (Roland Lindblad) brukar samma projektmedlem arbeta med samma sak i de
olika projekten. Detta för att effektivisera projekten så mycket som möjligt säger
Richard.

 Richard Härling strävar efter att de som trivs att arbeta ihop skall göra det också.
Detta anser Richard effektiviserar arbetet och minimerar risken för konflikter.
Projektmedlemmarna tycker även att det är roligt att arbeta med dem de tycker om och
trivs ihop med. Om det dock skulle uppstå en konflikt i projektgruppen låter Richard
dem lösa detta på egen hand om det går. Lyckas det inte går Richard in och säger vad
som gäller. Richard anser att de har fått sin chans att lösa problemet på bästa sätt men
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om de inte kommer fram till någon lösning så pekar Richard med stora handen, dvs han
talar om vad som gäller.

 Vad gör Du som projektledare för att granska Ditt eget arbete och genom det
försäkra Dig om att Ditt ledarskap har ett positivt bidrag till projektet?

 Jan Rosander använder ingen återkoppling från t ex projektmedlemmarna för att få en
utvärdering på hur han fungerar som projektledare. Däremot träffas de olika
projektledarna inom företaget med jämna mellanrum för att ta lärdom av varandra. De
utbyter erfarenheter och försöker på det sättet att bli bättre som projektledare. Dessa
projektledare försöker även att samordna deras projekt genom att använda samma
sorts verktyg och på det sättet underlätta för utomstående och för sig själva att tyda
andras projekt.

 Jan Rosander skriver dagligen en projektdagbok. Detta för att kunna gå tillbaka och se
när saker och ting gjordes och skickades. Jan tycker att detta är väldigt bra och nyttigt
och använder sig ibland av denna för att se var projektet gick bra och vart det gick
dåligt. En återblick kan även göras säger Jan för att påvisa för andra när saker och ting
färdigställdes och skickades. Jag anser precis som Jan att det är mycket bra att skriva
en projektdagbok. Själv har jag använt det vid flera tillfällen och dagboken gör att man
som projektledare får bra kontroll över vad som gjorts och ger bra möjligheter att
utvärdera projektet efteråt.

 Jan Rosander menar vidare att en projektledare skall vara “lat och smart“. Med det
menar Jan att projektledaren skall vara smart nog att använda sig av material som
redan är färdigt, t ex mallar. Med att vara lat menar Jan att inte göra sådant som redan
är gjort. Jan anser att projektledaren inte får ta på sig för mycket uppgifter för då är
risken stor att kvaliteten blir lidande.

 Ett stort problem som Jan Rosander tycker bör belysas är det att om något i projektet
misslyckas sker det inte sällan att projektledaren drar sig för att rapportera detta för
projektledningen. Jan anser det mycket viktigt att inte vara rädd för att misslyckas.
Problemen kommer alltid fram förr eller senare anser Jan. Därför är det bättre att
redovisa misstagen med en gång så att skadan blir så liten som möjligt. Detta har även
kommit fram tidigare i detta kapitel och är en utav de viktigare faktorerna för ett lyckat
projekt. Alla de övriga projektledarna som jag har intervjuat har talat om vikten med
att få fram problemen i ljuset så fort som möjligt.

 Robert Dimberg tycker att de mjuka (sociala) delarna är det svåraste i ett projekt. En
bra projektledare måste vara lyhörd anser Robert. Robert säger även att det är viktigt
att man får teorin bakom, dvs ledarskapskurser. Det sättet som Robert utövar sitt
projektledarskap är att han delegerar mycket. Detta då Robert har andra uppgifter vid
sidan om projektledaruppdraget. Robert brukar agera på så sätt att han talar om för
folk vad de skall göra men inte hur. Om han skulle tala om hur för alla skulle det
nästan ta lika lång tid att göra det själv anser Robert. Robert tycker det är lätt att agera
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som projektledare när han har bra projektmedlemmar. Svårare är det när kunden inte
har tillräckligt med engagemang. Robert har erfarenheter från där kundens
projektledning inte är klar när projektet startar och det skapar naturligtvis stora
problem.

 För Håkan Jonsson granskas projektledaren, som nämndes tidigare, av
kvalitetsansvarig en gång i halvåret. Då får projektledaren reda på vad som behövs
förbättras. Kvalitetsansvarig följer även upp projektledarkontraktet en gång i månaden
vilket givetvis ger projektledaren tips om hur han kan förbättra sig. Projektledaren har
även vissa kvalitetsmål som han skall uppfylla säger Håkan. Det är kunden som svarar
på om dessa mål har uppfyllts eller ej. Om kunden är nöjd ser Håkan detta som ett bra
betyg på hans arbete. Han anser dock att det finns stora problem med att folk inte
ärligt talar om när något inte är bra. Håkan efterlyser lite rakare feedback från de som
är inblandade i projektet. Han anser också att kritik inte bara får vara negativ utan att
det skall vara kreativ kritik där den som kritiserar även säger hur han kanske skulle ha
agerat istället. Det är viktigt att stödja personer i motgångar säger Håkan. Håkan anser
också att kritiken ofta inte är saklig, dvs att folk säger att något inte är bra men de
säger inte exakt vad som inte är bra. Detta skapar problem för projektledaren som då
ofta inte vet vad det är han skall förbättra.

 För Bengt Johansson kontrolleras projektledarens arbete till viss del av
kvalitetssystemet som de använder. Bengt brukar utvärdera sin egen insats i projekten
genom att fråga andra om han kunde gjort på något annat sätt. Som sades tidigare
försöker han att fånga problemen på ett tidigt stadium genom att fråga andra om det är
rätt sätt att göra, hur skall vi göra för att göra detta osv. Detta gäller självklart även
Bengts agerande som projektledare.

 Roland Lindblad på Enator använder sig av, som sades tidigare i detta kapitel,
uppföljningar och avrapportering av projekten. Där får även projektledaren sin
beskärda del säger Roland. Projektledarna på Enator använder sig även av
projektledarträffar där de utbyter erfarenheter och kunskaper. Roland anser även att
han på ett bra sätt kan ransaka sig själv. Han anser sig ha god självinsikt och är ärlig
mot sig själv. Roland ser ofta sina egna brister. Vid större projekt sker återkoppling
från projektmedlemmarna och det ser Roland som positivt. För att kunna utvecklas
som projektledare säger Roland att det gäller att vara lyhörd och ta till sig vad som
sägs. Roland får under och efter projekten även feedback från sina projektchefer.

 Richard Härling säger att ingen återkoppling sker i hans projekt. Återigen kommer
tidsbristen fram som den främsta orsaken. Richard säger att han har lärt sig hur han
skall agera som projektledare men tillägger dock att ingen blir helt fullärd. Trots sin
korta erfarenhet som projektledare anser Richard att han har fått tillräckligt med
erfarenheter för att fungera som en bra projektledare. Men Richard påpekar dock att
detta gäller just den sortens projekt som han arbetar med.

 Min allmänna reflektion över denna frågeställning är att återkopplingen till
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projektledaren är högst varierande. I många projekt verkar det som om återkopplingen
till projektledaren inte är så viktig vilket jag tycker verkar konstigt då jag anser att
återkopplingen är oerhört viktig för projektledarens möjligheter att utvecklas.

 Vad anser Du vara projektledarens ansvar i ett projektarbete?

 Denna frågeställning är ganska öppen och jag har inte givit de svarande någon hjälp på
vägen. Detta för att jag vill se vilka delar som den tilltalade direkt anser vara
projektledarens ansvar. Därför reserverar jag mig för eventuellt mycket varierande
svar.

 Inför varje projekt som Jan Rosander är projektledare för görs en uppdragshandling
där projektledarens roll i projektet ges. Jan kallar detta för projektledaravtal. Med
detta menar Jan att projektledarens uppgifter och ansvar ges för just detta projektet.
Sedan använder ju Jan sig av ansvarsblanketten som han talade om under den första
frågeställningen.

 Robert Dimberg anser att planering är en utav projektledarens ansvarsområden.
Projektledaren har även ansvaret för vem som skall göra vad och när detta skall göras
säger Robert. Uppföljning av projektet är också något som Robert anser ligger under
projektledarens ansvar, t ex hur ligger projektet till, vad blev resultatet av projektet,
etc. Som sista stora ansvarsdel som Robert anser att en projektledare skall ha är vilka
korrigerande åtgärder som skall vidtas vid problem i projektet.

 Håkan Jonsson anser att projektledarens viktigaste roll är att fånga vad som händer
och sker i projektet. Med det menar Håkan att projektledarens ansvar är att ha det fulla
ansvaret för projektet utefter de ramar som är skrivna för projektet. Håkan menar
vidare att projektledaren aldrig kan komma ifrån detta ansvar. I och med detta är det
helt projektledarens ansvar att ro projektet i hamn. Håkan känner själv att han har en
klar bild över vad som är hans ansvar i ett projekt. För att klargöra ansvaret i ett
projekt använder Håkan sig av en ansvarsmatirs, precis som Jan Rosander.

 Ibland arbetar Håkan Jonsson även som projektledningsstöd. Då fungerar Håkan som
en konsult som agerar rådgivare åt kundens projektledare. I detta läge har Håkan inget
ansvar för projektet utan ansvaret ligger helt hos kunden. Han menar att det ofta blir
problem i dessa lägen då han inte har några befogenheter att driva på projektet. Håkan
kan alltså inte gå in och ändra i kundens verksamhet. Han anser att detta medför ett
svårt läge där han ser att vissa saker behövs göras men inte kan ge order om att
genomföra just detta.

 Bengt Johansson anser att projektledarens ansvar är att se till att projektets mål
uppfylls. Projektledaren behöver dock inte vara ansvarig för att systemet verkligen gör
det som det har utlovat. Med det menar Bengt att om kunden tror att systemet skall
spara 48 miljoner så är det inte projektledarens ansvar att se till att systemet verkligen
sparar dessa pengar. Bengt säger också att projektledaren har ansvar för sina
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gruppmedlemmar. Med andra ord är det projektledaren som beviljar semester, etc.

 Även på Enator har projektledaren fullt ansvar för hela projektet säger Roland
Lindblad. Detta fulla ansvar täcker in allt från ekonomi till personalfrågor. Ansvaret
ger, som de andra projektledarna även har påpekat, att det är mycket viktigt att med en
gång flagga för om något är fel. Annars blir det, som Roland uttrycker det,
projektledaren som får hänga i snaran.

 Richard Härling ser sitt ansvar som projektledare ungefär som de övriga som jag
intervjuat. Det första ansvarsområdet som Richard tar upp är att han måste se till att de
åtagandena som projektet har gjort blir gjorda. Richard anser även att det är hans
ansvar att se till att rätt resultat skapas i projektet. Det ligger även på projektledarens
ansvar att presentera resultatet för projektledningen på ett bra sätt säger Richard.

 Vad anser Du vara ett lyckat projektledarskap?

 Denna frågeställning är precis som föregående ganska öppen. Men till skillnad från
föregående frågeställning har jag först talat om min syn på ett lyckat projektledarskap,
främst utefter figur 2.5 i kapitel 2.8. Sedan har den tilltalade fått kommentera detta och
komma med tillägg. Därför reserverar jag mig för att svaren under denna frågeställning
kan vara lite styrda.

 Jan Rosander har svårt för att definiera ett bra projektledarskap men anser att ett nytt
förtroende är en kvittens på att ett projektledarskap har varit lyckat. Att få spontana
berömmanden är också ett mått på framgång anser Jan. Då Jan är en mer team-leader
(dvs han pekar inte så ofta med hela handen utan försöker att vara en i gänget) tycker
han att det är viktigt att alla i gruppen trivs med varandra. Projektmedlemmarna skall
känna sig delaktiga i projektet säger Jan. Medlemmarna i projektet skall även känna att
de får ut något av projektet, t ex nya lärdomar och erfarenheter. Jan anser också att
projektet skall kännas roligt och givande för projektmedlemmarna.

 Jan Rosander har även arbetet som projektledare utomlands och säger att det är ganska
tacksamt att arbeta som projektledare i Sverige. Hans erfarenheter säger att
projektmedlemmar utomlands ofta arbetar väldigt dåligt om inte projektledaren är
närvarande. Jan säger att projektmedlemmar i Sverige ofta är mycket självdrivande.
Detta medför att inte så mycket motivering av medlemmarna behövs utan kraften läggs
främst på att styra upp deras framfart säger Jan.

 Robert Dimberg anser att dynamiken mellan projektresultatet och projektgruppen är
projektledarens viktigaste huvuduppgift. Projektledaren har ansvaret för att
projektmedlemmarna känner att de har roligt tillsammans. Robert anser dock att detta
är oerhört svårt. Han säger även att det är viktigt att ha en helhetssyn över projektet.
Utefter helhetssynen skall även detaljerna kunnas ses.

 Håkan Jonsson anser att ett bra projektledarskap är att föra projektet mot ett lyckat
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resultat. Det är även viktigt att den mjuka (sociala) delen fungerar på ett bra sätt anser
Håkan. Håkan säger att det är mycket svårt att hitta jämnvikten emellan dessa två
saker. Enligt Håkan är den mjuka delen svårast och det anser även de andra som jag
har intervjuat. Håkan säger också att som projektledare är man aldrig kompis med alla.
Det uppstår ofta konflikter med de inblandade i projektet, både uppåt och nedåt. Då
gäller det enligt Håkan att hitta ett mellanting där alla känner att de får som de vill, i
alla fall ibland.

 Bengt Johansson anser att en bra kvittens på ett lyckat projektledarskap är när
projektgruppen vill göra om ett liknande projekt med Bengt som projektledare och
samma personer i projektgruppen. Då anser Bengt sig ha lyckats med att sammanföra
gruppen till det lagarbete som är ett måste samtidigt som han själv har blivit en i gänget
och att detta har fungerat bra. Tillsammans har de sedan presterat ett tillfredsställande
projektresultat. Bengt anser även att ett bra projektledarskap skall generera i en bra
kontroll, dvs bra styrning och uppföljning av projektet.

 Om problem uppstår anser Bengt Johansson det viktigt att aldrig skylla på
gruppmedlemmarna. Bengt tar det fulla ansvaret för projektet. Med detta menar Bengt
att det är viktigt att projektledaren inte gömmer sig utan står för de problem som dyker
upp. Han anser alltså att det är mycket viktigt att föra fram problemen i ljuset och det
så fort som möjligt. Annars går det alltid åt skogen i slutet. En följd av att gömma sig
blir bristande förtroende under resten av projektet och i andra projekt.

 Roland Lindblad säger att det är viktigt med en nöjd kund. Ofta är Roland nöjd även
om inte resultatet av projektet nåddes fullt ut. Han säger även att det är viktigt med en
glad projektgrupp efter projektet. Om gruppen är glad har ett bra projektledarskap
genomförts anser Roland. För att kunna genomföra ett lyckat projektledarskap är det
enligt Roland viktigt med klara definierade mål redan från starten av projektet. Det
gäller även för projektledaren att se till att inte projektet hamnar på efterkälken redan i
början av projektet. Roland anser att om tidsramarna hålls i början skapas en bra
harmoni i projektgruppen vilket är en förutsättning för att kunna genomföra ett bra
projektledarskap och få ett lyckat projektresultat.

 Richard Härling uppfattning stämmer bra överens med de övrigas. Har
projektmedlemmarna trivts med sitt arbete och känner att de har lärt sig något nytt är
projektledarskapet lyckat anser Richard. För att åstadkomma detta försöker Richard
att ge sina projektmedlemmar nya utmaningar hela tiden vilket motiverar
projektgruppen. Richard anser också att det är viktigt att han som projektledare har
fått nya erfarenheter och lärdomar av projektet. Infrias dessa kriterier har
projektledarskapet varit lyckat anser Richard.

 5.6 Gjorda erfarenheter vid intervjuerna

 I detta delkapitel kommer jag kort att presentera några utav de erfarenheter som jag
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fått under mina intervjuer.

 Jag anser att mitt upplägg på intervjuerna var mycket bra. Först skickades mina
frågeställningar ut till intervjuoffren. Detta medförde att de flesta hade hunnit att
fundera på mina frågeställningar och var förberedda med kommentarer och
funderingar. När jag besökte mina intervjuoffer började jag alltid med att fråga några
grundläggande frågor om företaget och personen i fråga. Detta anser jag var lyckat då
bägge parter fick känna lite på varandra och jag kände även att den nervositet som
fanns försvann. Jag är av den uppfattningen att om jag hade börjat med min
huvudintervjun direkt kanske diskussionen som jag eftersträvade inte blivit så öppen
som jag ville. Att det skapades en bra diskussion ansåg jag som viktigt för att få en bra
personlig kontakt och kunna ställa mot- och följdfrågor. Jag anser att jag lyckades bra
med detta. En bra diskussion skapades i samtliga fall och den var ibland livlig. Detta
ser jag som ett bra tecken på att intervjuoffren var engagerade i min intervju vilket jag
tycker känns oerhört stimulerande. Mina intervjuoffer gav mig även andra signaler om
att de var intresserade av ämnet då de ofta frågade om mina erfarenheter och vad jag
ansåg.

 Hur anser jag då att mina frågeställningar var? Med det menar jag om jag kunde få svar
på dem. Det visade sig under intervjuerna att främst de två sista frågeställningarna (se
bilaga 1) var de som var svårast att svara på. Dessa var ju ganska öppna men nog så
viktiga att få svar på anser jag. Det största problemet med dessa två frågeställningar
var att intervjuoffren kände sig osäkra på vad det var jag ville ha svar på. Då fick jag
gå in och hjälpa dem lite för att styra dem på rätt spår vilket oftast medförde att de inte
hade några svårigheter att svara på frågeställningen. Jag var väl medveten om detta
problem redan före intervjuerna men ansåg att de öppna frågeställningarna var viktiga
då jag ville skapa en intressant diskussion omkring dessa delar. Denna diskussion
infann sig och jag drar den erfarenheten att det går att få tillfredsställande svar även på
öppna frågeställningar om man är beredd på att starta diskussionen och att driva den
framåt till ett bra svar. De övriga frågeställningarna var inga problem för de tilltalade
att svara på så jag anser att mina frågeställningar i helhet var lyckade.

 Ett problem som jag stötte på under mina intervjuer var att intervjuoffren mer än gärna
delade med sig av alla sina erfarenheter. Med det menar jag att de gärna ville berätta
sånt som var utanför mina frågeställningar. Det medförde svårigheter att urskilja vad
som var relevant för min undersökning. Men detta problem ser jag som relativt litet
jämfört med de tilltalades intresse att ge av sig själva. Jag avbröt aldrig den intervjuade
personen om han hamnade utanför ämnet utan lät personen prata färdigt för att sedan
styra honom på rätt spår. Att avbryta någon mitt i en mening anser jag som olämpligt
då detta ej främjar en bra diskussion. Mycket utav det som var utanför mina
frågeställningar väckte intresse hos mig och jag passade på att fråga om saker som jag
var nyfiken på, även om de var utanför mitt undersökningsområde.

 Tidsmässigt anser jag att jag lyckades mycket bra. Före intervjuerna trodde jag att en
intervju skulle ta mellan 30 och 45 minuter. Samtliga intervjuer höll sig omkring denna
tid. En annan sak som jag vill ta upp om mina intervjuer är att jag blev positivt
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överraskad av att de som intervjuades hade ett så professionellt sätt att behandla mig
på. Jag var rädd för att de skulle vara väldigt stressade och helst ville att jag skulle åka
därifrån så fort som möjligt. Detta beteende såg jag inte skymten av. Samtliga
intervjuade personer tog mycket väl hand om mig och var väldigt måna om att jag fick
de svar som jag ville. Ofta kom frågan om deras svar var tillfredsställande och om jag
förstod vad de sade. Detta är något som jag tyckte var mycket roligt och samtliga
intervjuade får högsta betyg.
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 6 Analys

 I analysfasen kommer jag först att titta på vad som skiljer och vad som inte skiljer sig i
de olika frågeställningarna. Sedan kommer jag att göra en jämförelse med den mall för
ett lyckat projektledarskap som jag skapade i kapitel 2.8.1 och se vad som skiljer sig
och stämmer överens med den. Det jag förväntar mig att få fram i min analys är att se
hur olika företags projektledare hanterar de delar som mina frågeställningar tar upp.
Viktigt för mig är att se i vilka frågeställningar det finns skillnader men även i vilka
frågeställningar som projektledarna är överens. Analysen kommer även att utvisa hur
mallen som jag skapade i kapitel 2.8.1 stämmer överens med verkligheten.

 Jag vill ännu en gång påpeka att IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän
och GTS utför sina systemutvecklingsprojekt åt kunder inom det egna företaget vilket
kan påverka deras handlingssätt i vissa frågeställningar. Därför kan eventuella
skillnader förekomma jämfört med de övriga företagen.

 6.1 Skapa god kontakt med projektchefen/projektledningen

 IT-strategiska Förvaltningen och GTS använder sig inte av någon speciell metod för
att främja kontakten och samarbetet med projektledningen. De använder sig främst av
återkommande rapporter och redovisningar för att informera projektledningen om hur
projektet ligger till. Hur ofta detta skall ske finns det inga direkta bestämmelser för
utan det avgörs av projektets karaktär.

 Cap Gemini, WM-data, Mandator och Enator använder däremot metoder som ger
klara direktiv om när redovisningar skall göras till projektledningen. I metoderna
finns också vad som skall redovisas vid dessa tillfällen. En ständigt återkommande
tidsangivelse för dessa fyra företag är att rapporter lämnas ungefär en gång i månaden
till deras projektledning. Det bör dock påpekas att det oftast är kunden som är
projektchef för Cap Gemini, WM-data och Mandator. Den enda kontakt de har med
högre personer i deras företag är via deras redovisningar till en kvalitetsansvarig på
företaget. Därför anser de att det är svårt att förbättra samarbetet med sitt eget företag
då det inte finns någon att samarbeta med. Men de anser även att dagens system
fungerar bra och att de får den hjälp som de behöver.

 För Enator skiljer sig verkligheten lite åt jämfört med de övriga. Här finns klart
utpekade projektchefer och dessa sitter i Göteborg. Kontakten med projektcheferna
sker främst via telefon då det geografiska avståndet är betydande. Roland Lindblad på
Enator har betydligt oftare kontakt med sina projektchefer än projektledarna på de
övriga företagen, ibland dagligen. Projektcheferna kommer också upp till Enator i
Skövde en gång varannan vecka för att stämma av projekten. Samarbetet och
kontakten med projektcheferna fungerar bra på Enator men kan förbättras. Ett
förbättringsförslag är att projektledarna och projektcheferna finns närmare varandra så
att den personliga kontakten förbättras. Detta är dock svårt att åstadkomma då Enator
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har sina kontor på många olika orter. Det blir alltid långt till något kontor.

 Samtliga tillfrågade anser att det är viktigt med ett bra och fungerande samarbete med
projektledningen. Det är ju dock deras arbetsgivare så det gäller att hålla sig på god
fot med dessa. Men som sågs ovan skiljer sig detta ganska mycket mellan olika
företag. De flesta av projektledarna är dock nöjda med dagens situation och har få
förslag på förbättringar.

 6.2 Tillgodose kundens/slutanvändarens krav och förväntningar

 Samtliga projektledare anser att det är mycket viktigt med en bra kontakt med
kunden/slutanvändaren. Nedanstående analys kommer dock att påvisa mycket skilda
sätt att skapa denna viktiga kontakt.

 På den IT-strategiska Förvaltningen använder sig Jan Rosander av en metod som
skiljer sig mycket jämfört med de metoder som de övriga företagen använder. Vid
starten av ett projekt sker ett informationsmöte för slutanvändarna där de har chans
att påverka projektet och dess resultat. Detta skapar en öppen och bra dialog mellan
projektet och slutanvändarna. I projektgrupperna på den IT-strategiska Förvaltningen
sitter det även med representanter för slutanvändarna vilket medför att de har stor
möjlighet att påverka resultatet. Därför anser Jan att de har ett utmärkt samarbete med
kunden och det kan jag bara hålla med om. Jag anser att denna form av kundkontakt är
lite unik i dagens projektarbeten.

 På Cap Gemini är upplägget annorlunda på grund av att projektstrukturen ser ut på ett
helt annat sätt. Det är ofta så att Cap Gemini har en projektledare och projektgrupp.
Kunden har också en projektledare och projektgrupp. Vid sådana här projekt sker den
enda kontakten med kunden via kundprojektledaren. Hur ofta kontakt tas med
kundprojektledaren beror på i vilken fas som projektet befinner sig i. Daglig kontakt
sker om projektet kräver det. För att kunden skall se att projektet strävar framåt hela
tiden och känna trygghet för projektet levereras något till kunden med jämna
mellanrum. Efter varje leverans gör Cap Gemini en utvärdering tillsammans med
slutanvändarna för att se vad som kan förbättras. Detta skapar ett bra samarbete med
kunden och kunden känner även att han kan vara med och påverka slutresultatet.

 Håkan Jonsson på WM-data anser sig ha en mycket bra kontakt med kunden. Denna
relation skapas redan vid starten på projekten. Det är, som sagts tidigare, viktigt med
en bra personlig relation med kunden då ett förtroende skapas som ger projektledaren
ett ansvar att leva upp till förtroendet. För att informera kundens styrgrupp om hur
projektet ligger till används ett informationsmöte en gång i kvartalet. Däremellan
skriver Håkan korta brev en gång i veckan som innehåller information om projektets
kondition i dagsläget.

 På Mandator har Bengt Johansson ett liknande scenario som Håkan på WM-data. På
Mandator är man dock mycket måna om att på ett tidigt stadium skriva ner kraven
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och förutsättningarna för projektet. Detta anser Bengt främjar kontakten med kunden
då samtliga parter vet vad som kommer att göras. Vid detta tillfälle görs även en
överenskommelse över hur projektet skall rapporteras, dvs vilket material som skall
användas, hur ofta det skall redovisas, etc. Bengt kan inte peka på någon speciell
metod som Mandator använder sig av då Mandator gör en specifik uppgörelse med
varje kund om hur rapporteringen skall gå till. Bengt påpekar slutligen att om inte
relationen med kunden är tillfredsställande finns risken att projektet inte uppfyller de
krav och förväntningar som kunden ställt på projektet.

 För att främja relationen med kunden skickar Roland Lindblad på Enator ut ett
protokoll till kunden från varje projektmöte. Då ser kunden vad som händer och sker i
projektet. Detta medför att tryggheten hos kunden infinner sig och att kunden ser att
något hela tiden händer i projektet. Roland menar också att telefonen är ett viktigt
redskap för att främja relationen till kunden.

 Richard Härling på GTS har en annorlunda situation, precis som Jan Rosander, dvs att
kunden finns inom det egna företaget. Det enda som Richard kan se som han gör för
att främja relationen med kunden är att han ser till att uppfylla kundens krav. I övrigt
så sker endast kontakt med kunden om det finns oklarheter. Tyvärr brister tiden för
Richard som anser att kontakten med kunden måste utvecklas. I dagsläget är detta
dock en omöjlighet för Richard.

 Samtliga projektledare trycker mycket på hur viktigt det är att inte undanhålla
problem i projektet för kunden. Problemen kommer fram förr eller senare och blir det
senare skapar detta ofta mycket stora problem och kostnader. Att en bra kontakt hålls
med kunden är också något som samtliga projektledare anser som viktigt. Detta för att
projektet skall kunna eftersträva kundens önskningar och krav.

 6.3 Projektets lärdom av gjorda misstag och genom det nå uppsatta
mål

 I denna frågeställning har samtliga företag sina brister. Detta är dock inte någon
överraskning för mig då jag ofta har sett stora brister inom detta området ute i
verkligheten. Den IT-strategiska Förvaltningen är dåliga på att ta tillvara gjorde
erfarenheter. Det görs sällan någon efterkalkyl eller utvärdering för att se vad som
gick dåligt respektive bra i projektet. Samma sak gäller under själva projektarbetet.
Den IT-strategiska Förvaltningen är dock inte ensamma om att brista på denna del.
GTS har ingen som helst återkoppling till sina projekt varken under eller efter
projekten. Detta bör medföra att samma misstag görs flera gånger och tar mycket tid i
anspråk. Även Mandator och Enator har brister i återkopplingen under själva
projektarbetet. Det är oftast under projektarbetets gång som bristerna finns i
uppföljning. Det är endast Cap Gemini och WM-data som har metoder som behandlar
detta. Dessa anser även att de sällan ser projekt gå över styr då deras uppföljningar gör
att  problem fångas upp på ett tidigt stadium.
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 Efter projektets slut görs sällan efterkalkyler eller uppföljningar av IT-strategiska
Förvaltningen och GTS. Detta kan bero på att de utför sina projektarbeten i deras egna
företag men jag har svårt att se anledningen till att slarva med dessa viktiga bitar just
på grund av detta. I de övriga företagen görs dock omfattande uppföljningar för att se
vad som gick bra eller dåligt. Jag anser att dessa företag har kommit långt i sin
utveckling av effektiva metoder och har därför en konkurrensfördel i mina ögon.
Vikten av att göra bra uppföljningar av projekten är oerhört stor för att utveckla och
effektivisera projektarbetet.

 Att förutse kommande problem är en svårare bit som det kan var klurigt att skapa en
effektiv metod för. De enda som använde sig av förberedande åtgärder för kommande
problem var Roland Lindblad på Enator och Bengt Johansson på Mandator. Roland
försöker att skapa sig en bra uppfattning om vad som skall göras och gärna åka ut och
titta på var det skall göras. Han skapar då en ganska klar uppfattning om vilka problem
som kan tänkas att dyka upp. Att göra på detta sättet skapar förutsättningar för att
lösa problem på ett tidigt stadium och de inblandade är förberedda på att problemet
kan uppstå. Bengt gör på ett annat sätt. Han samlar ihop sin projektgrupp och frågar
dem om det är möjligt att göra på det viset som de planerat, vad skulle kunna hända,
etc. Detta skapar ett väl genomtänkt arbete med viss förberedelse för eventuella
kommande problem.

 Om problem uppstår att hålla projektplanen försöker samtliga projektledare först och
främst ordna med mer resurser. Kan inte fler resurser skakas fram blir en förändring i
planeringen oftast nästa steg.

 6.4 Motivering av projektgruppen för strävan mot ett lyckat resultat

 Under denna frågeställning ser jag betydligt fler likheter till skillnad mot de första tre
frågeställningarna. Samtliga intervjuade projektledare har ungefär samma uppfattning
hur denna frågeställning skall lösas fast små skillnader finns dock.

 Alla projektledare utan Richard Härling på GTS använder sig av någon form av kick-
off innan projektet dras igång. Projektledarna uppfattar detta som positivt och att det
bidrar både till motivering och förbättring av sammanhållning i projektgruppen. I de
flesta utav de projekt som projektledarna deltar i träffas projektgruppen med jämna
mellanrum, ofta en gång varannan vecka. Däremellan sköts oftast kontakten via mail
eller telefon. Samtliga projektledare anser att det inte är några större problem med
motivationen i deras projektgrupper. De stöter sällan på någon individ som arbetar
mindre bra och oftast är en sådan individ ett hopplöst fall som de kallar det. En viss
form av motivering finns dock och här kommer några exempel som jag stötte på:
Robert Dimberg på Cap Gemini använder sig av en sorts kunskapsmotivation som
sades ovan i kapitel 5.4, Bengt Johansson på Mandator bjuder ofta sina
projektmedlemmar på en lunch vid avslut av en milstolpe och Håkan Johansson på
WM-data försöker att ordna med något roligt i slutet på projektet. Samtliga
projektledare anser även att det är viktigt för projektmedlemmarna att få känna ansvar
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och att projektmedlemmarna känner att de är nödvändiga för att projektet skall falla
bra ut. Detta är ett bra sätt att motivera projektgruppen då varje individ känner att
hans bidrag till projektet är avgörande.

 Om en viss individ behöver stöd så menar samtliga projektledarna att det är viktigt att
stötta denna person, inte stöta ut honom. För att lösa situationen försöker
projektledarna att ordna fram mer resurser. Men det är inte alltid som mer resurser
finns tillgängligt och då blir det stora problem. Bengt Johansson på Mandator försöker
att sätta rätt person på rätt plats för att minimera risken för att detta problem skall
uppstå.

 För att effektivisera arbetet i projektgruppen använder sig projektledarna av olika
metoder. På Enator och GTS arbetar samma projektmedlem med samma saker i de
olika projekten. Detta anser Roland Lindblad och Richard Härling är det effektivaste
sättet att arbeta på. Det kan vara sant men de övriga fyra projektledarna arbetar inte så
i sina projekt. Vilket sätt som är bäst vill jag ha osagt men Cap Geminis tankesätt med
kunskapsmotivation är något som tilltalar mig mycket (se kapitel 5.4). Jag antar dock
att det går ut över effektiviteten på kort sikt, men i ett längre perspektiv tror jag att det
har effektiviserande effekter då alla kan mycket om allt.

 Projektledarna var också rörande överens om hur de löser konflikter i projektgruppen.
Det första de försökte göra var att medla. Gick inte det kan en omorganisation i
projektgruppen vara aktuell, dvs personer flyttas runt i de olika delgrupperna. Hjälper
inte detta heller så får projektledaren helt enkelt avlägsna de störande elementen i
projektet. Richard Härling på GTS använder sig av en lite annorlunda strategi. Om det
blir en konflikt i projektgruppen ger Richard dem först en chans att lösa problemen
själva. Lyckas de är allt frid och fröjd. Misslyckas de går Richard in och säger vad som
gäller.

 Jag anser att det är bra att samtliga projektledare tycker att det är viktigt med en
tillfredsställd projektgrupp. Min åsikt är att om projektmedlemmarna inte trivs i
projekten kommer resultatet att påverkas i längden. Den sociala biten är dock mycket
svår då olika individer behöver olika uppmärksamhet och styrning. En bra
projektledare skall kunna se dessa olikheter och vara en personkännare som kan
hantera alla sorters personligheter.

 6.5 Granskning av projektledarens egna arbete

 Under denna frågeställning har det kommit fram att återkopplingen till projektledarna
är mycket varierande för de olika företagen. Skillnaden verkar främst bero på hur
viktigt de olika företagen anser att detta är.

 Richard Härling på GTS använder sig inte av någon form av återkoppling för hur han
fungerar som projektledare. Återigen finns ingen tid över till detta. Jan Rosander på
IT-strategiska Förvaltningen har inte heller någon direkt återkoppling till sina
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projektledaruppdrag. Dock träffas de olika projektledarna inom företaget ibland och
utbyter erfarenheter med varandra vilket även projektledarna på Enator gör. Min
uppfattning är att IT-strategiska Förvaltningen och GTS har större brister inom detta
område än datatjänsteföretagen. Om det är en tillfällighet eller inte vill jag ha osagt.

 För Robert Dimberg på Cap Gemini sker uppföljning av hans arbete efter varje
avslutad pilot (fas) och via den får han kontinuerlig feedback på sitt arbete. Robert
säger precis som Roland Lindblad på Enator att det är viktigt att vara lyhörd och ta till
sig av det man hör. Roland får feedback över sitt arbete genom de uppföljningar som
görs för projekten. Under och efter varje projekt får Roland även feedback av sina
projektchefer. Bengt Johansson på Mandator brukar gå ut och fråga
projektmedlemmarna vad han kunde gjort bättre. Här kommer Håkan Jonsson med ett
intressant påpekande. Det är ofta som folk inte ärligt talar om när något är fel. Dessa
individer vill inte komma på kant med projektledaren. Håkan efterlyser rakare
feedback och anser att kritiken skall vara konstruktiv, dvs inte bara negativ utan
innehålla förslag på hur förbättringen skulle kunna ske. Ofta är kritiken inte saklig
enligt Håkan och med det menar han att personer säger att något är fel men inte exakt
vad som är fel. Detta medför problem för projektledaren som då oftast inte vet vad det
är han skall förbättra. För övrigt anser jag att Håkan är den projektledare som har den
bästa återkopplingen av de projektledare som jag intervjuat. Håkan granskas av
kvalitetsansvarig en gång i halvåret. Däremellan följer även kvalitetsansvarig upp
projektledarkontraktet en gång i månaden vilket ger projektledaren bra tips om hur han
kan förbättra sig. Projektledaren har även vissa kvalitetsmål som ha skall uppfylla och
det är kunden som svarar på om dessa mål är uppfyllda eller ej. Om kunden är nöjd ser
Håkan detta som ett bra betyg på hans arbete.

 Det är för mig konstigt att flera utav företagen inte lägger ner mer krut på att försöka
förbättra projektledarna. Projektledarna är ju ändå de som har ansvaret för projektet
och påverkar självklart resultatet. Jag anser att WM-data har kommit långt på sin väg
mot en bra metod för återkoppling till projektledaren. Detta bör de andra ta efter.
Dock bör sägas att ingen blir någonsin fullärd så detta arbete är något som måste
fortsätta i all oändlighet.

 6.6 Projektledarens ansvarsområden i projektet

 Då denna frågeställning är ganska öppen kan en viss variation i svaren förekomma.
Detta ser jag dock inte som en nackdel utan snarare som en möjlighet att få fram
många olika ansvarsområden som kan vara aktuella inom ramen för denna
frågeställning.

 Samtliga projektledare anser att deras största ansvarsområde är att ansvara för hela
projektet. Med det menar de allt från ekonomi till personalfrågor. Vissa utav
projektledarna skapar även ansvarsblanketter där deras ansvar finns klart definierade.
Jag har gjort en punktlista på de ansvarsområden som kom fram:
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• Planering av projektet.

• Planering över vem som skall göra vad och när detta skall göras.

• Uppföljning av projektet.

• Vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas vid problem i projektet.

• Fånga vad som händer och sker i projektet.

• Projektledaren har ansvaret för att projektet ros iland.

• Åtagandena som projektet har gjort skall bli genomförda.

• Presentera resultatet för projektledningen på ett bra sätt.

• Ansvara för att projektmedlemmarna trivs i projektet.

 Dessa punkter är alltså vad projektledarna anser vara deras ansvarsområden. De är i
stort sett vad jag trodde skulle komma fram. Dock trodde jag att de skulle trycka mer
på att det var viktigt att styra upp projektet och leda det på rätt spår men det kan
möjligtvis vara så att frågeställningen var lite förvillande.

 6.7 Lyckat projektledarskap

 Även denna frågeställning är av en mer öppen karaktär. Som jag sade i kapitel 5.4
talade jag först om min syn på ett lyckat projektledarskap för att projektledarna lättare
skulle förstå vad jag frågade efter. Detta kan självklart medföra att det förekom en viss
styrning utav svaret. Dock anser jag att de tilltalade svarade ärligt då de kommit med
kommentarer tidigare som motsäger vad jag sade till dem. Jag ser ingen anledning till
att de skulle vara mindre ärliga just under denna frågeställning.

 Samtliga projektledare anser att ett lyckat projektledarskap är att skapa en bra balans
mellan den sociala och den strukturella sidan. Med detta menar de att balansgången
mellan en bra mänsklig relation och strävan efter det optimala resultatet måste fungera.
På den sociala sidan kom främst följande punkter fram som nödvändiga.
Projektmedlemmarna skall:

• ha fått nya erfarenheter.

• ha fått nya kunskaper.
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• haft roligt tillsammans.

• känna att projektet var givande just för honom.

 Samtidigt menar samtliga projektledare att just den sociala biten är den svåraste delen
i hela projektet. Människor är ju människor och i och med det föränderliga varelser.
Olika individer är olika varandra så jag förstår deras problem. Stävan efter att
tillfredsställa projektmedlemmarna får dock inte gå ut över projektresultatet utan
projektledarna anser att en utav deras absolut viktigaste uppgifter är att finna
dynamiken mellan dessa två faktorer. Detta håller jag fullständigt med om och jag vill
gärna ta ett exempel från idrotten. Om ett lag har tio stycken individer som är väldigt
duktiga på en sak så är det ingen garanti för att resultatet skall bli en framgång. Ofta är
det så att mindre bra individer som kan arbeta bra tillsammans åstadkommer ett
betydligt bättre resultat är de förstnämnda. Med detta menar jag att det är
projektledarens (lagledarens) uppgift att få fram den bästa lagmaskinen. Lyckas detta
ökar förutsättningarna till ett lyckat projektresultat och med det ett lyckat
projektledarskap.

 6.8 Jämförelse med mall

 I den mall som jag skapade i kapitel 2.8.1 finns flera olika kriterier som en
projektledare bör uppfylla för att projektledarskapet skall kunna anses som lyckat.
Dessa kriterier är framtagna från litteraturen och det är därför mycket intressant att
jämföra dem med vad verkligheten säger. Jag vill dock påpeka att jag enbart har
inriktat mig på projektledare för systemutvecklingsprojekt medan litteraturen inriktar
sig mer på generella drag hos projektledaren oavsett arbetsområde. Skillnader kan bero
just  på att systemutvecklingsprojekt har en viss personlighet som inte fullt stämmer
med övriga sorters projekt.

 Jämförelsen kommer att gå till som så att jag tar upp varje huvudgrupp för sig. I varje
huvudgrupp redovisar jag de skillnader som jag kan påvisa. Finns det även klara
likheter kommer även dessa att tas fram.

 Första huvudgruppen är projektledarens inre egenskaper. Med projektledarens inre
egenskaper menar jag hur projektledaren skall agera för att kunna förbättra sig i sitt
eget projektledarskap. Vid jämförelsen med mallen ser jag att vissa utav
projektledarna uppfyller kraven på inre egenskaper medan vissa andra inte gör det.
Att det skiljer så pass mycket mellan de olika företagen beror på vilka metoder de
använder för uppföljningar och återkoppling till projektledaren. Det visade sig att det
är de två företagen som endast har interna projekt inte har någon form av återkoppling.
Om detta är en tillfällighet eller inte kan jag inte svara på. De övriga fyra företagen
ligger ganska långt framme med att försöka utveckla deras projektledare och arbetar
intensivt med att förbättra sina metoder inom detta område.

 Andra huvudgruppen är projektledarens förmåga att kommunicera med projektets
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intressenter. Med intressenter menar jag projektgruppen, projektchef och kund. Även
under denna huvudgrupp visade sig vissa skillnader från mallen. Flera utav
projektledarna hade mycket liten kontakt med projektchefen. Detta kunde t ex bero på
att kunden var projektchef och att projektledaren endast hade kontakt med en
kvalitetsansvarig på det eget företag. De flesta företagen hade heller inte någon metod
för hur samarbetet och kontakten med projektchefen skulle främjas. Dock ansåg
samtliga att kontakten med projektchefen är viktig och projektledarna var överlag
nöjda med dagens samarbete. Även om projektledarna själva tycker att samarbetet med
projektchefen är tillfredsställande anser jag att samarbetet måste vidareutvecklas hos
de flesta företagen.

 Kontakten med intressenterna var något som samtliga, utom GTS, var betydligt bättre
på. Detta beror antagligen på att kunden ställer krav på regelbunden kontakt. Här
använder sig några utav företagen metoder för att främja kontakten med kunden.
Samtliga projektledare ansåg att detta var viktigt och jag anser att de skötte detta på
ett bra sätt. Noterbart kan dock vara att nästan ingen utav företagen gör detta på
samma sätt men lyckas ändå skapa en tillfredsställande kontakt med kunden.

 När det sedan gäller projektgruppen så hade projektledarna mycket lika uppfattning.
De använder mer resurser och support för att stödja sina projektmedlemmar.
Effektivisering av lagarbetet görs genom att sätta rätt person på rätt plats och ge
projektmedlemmarna de uppgifter som projektledaren anser lämpliga. Projektledarna
försöker att motivera projektgruppen genom nya utmaningar, dela ut ansvar och
belöningar för bra utfört arbete. När konflikter uppstår försöker projektledarna lösa
problemen på bästa sätt för att främja projektets intressen. Samtliga projektledare
anser att det är främst den sociala biten som är den svåraste delen i ett projekt. Ändå
anser jag att det är den del som de lyckats bäst med i min undersökning. Men att de
tycker att denna biten fortfarande är svår ser jag som ett löfte på att de fortsätter att
arbeta med projektmedlemmarna för att deras prestationer skall ökas i framtiden och
sist men inte minst att projektmedlemmarna skall trivas med sitt arbete.

 Den tredje huvudgruppen är projektledarens arbetsuppgifter. Enligt min undersökning
fungerade detta olika bra hos de olika företagen. Vissa projektledare hade väl
utstuderade metoder för att ta tillvara gjorda erfarenheter och skapa sig en uppfattning
om vad som komma skall i projektet. De andra projektledarna hade betydligt svårare
med detta. Hur mycket tid som skall läggas ner på detta är självklart omöjligt att säga
men att göra någon form av uppföljning bör skapa tidsvinster som är större än den tid
som det tog att göra själva uppföljningen. Det menar i alla fall de projektledare som
använder sig av uppföljningar. Någon sade även att de slipper otrevliga överraskningar
om man har bra kontroll på framtiden i projektet. Jag har svårt att säga emot.

 Dessa tre huvudgrupper innefattar en del av det ansvar som en projektledare står inför
i ett projekt. I min frågeställning om vad projektledarens ansvar var i ett projektarbete
svarade projektledarna ungefär som jag hade väntat mig. Varje projektledare sade ett
par saker som tillsammans gav en ganska täckande bild. Denna bild stämmer bra
överens med mallen anser jag, dock kom vissa saker fram som ligger utanför mallen.
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Men det var väntat då inte mallen tar upp samtliga faktorer i ett projektarbete.

 Jag tror inte att skillnaden mellan systemutvecklingsprojekt och andra projekt är så
stor utan orsaken till skillnaderna med mallen tror jag främst är följande. Mallen är
skapad från litteraturen och litteraturen tar upp bästa möjliga lösning inom varje
område. Detta medför att ett företag har väldigt svårt att vara i toppklass inom
samtliga delar. Ofta försöker företagen att förbättra sig inom ett område. När detta är
bra går de vidare till nästa område, osv. I och med att projektarbeten har ökat
explosionsartat de senaste åren så har inte företagen hängt med i utvecklingen. Min
uppfattning är dock att de flesta företag intensivt arbetar med att vidareutveckla deras
metoder för att bli bättre inom samtliga områden. I min jämförelse med mallen syns
vissa bevis på mina påståenden. Bland annat att vissa företag är klart bättre inom några
områden jämfört med andra områden. Detta beror på att de främst har lagt sin kraft på
dessa delar i projektarbetet. De har dock inte givit upp de andra områdena utan strävar
ständigt efter att vidareutveckla och förbättra sig även där. Jag anser att största delen
utav företagen inom systemutvecklingsbranschen har ett bra synsätt på deras
utveckling. Men än är det långt att vandra tills det perfekta resultatet kan uppnås.
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 7 Resultat

 I detta kapitel kommer en kortfattad sammanställning av analysen att göras. Detta gör
jag för att på ett bra sätt knyta samman arbetet inför slutsatsen. Upplägget av resultatet
är densamma som i analysen (se kapitel 6). Jag vill reservera mig för att det är min
tolkning av det insamlade materialet som behandlas nedan.

 7.1 Skapa god kontakt med projektchefen/projektledningen

 Företag som utför sina systemutvecklingsprojekt åt kunder inom det egna företaget
använder inga uttalade metoder för att skapa en god kontakt med
projektchefen/projektledningen. Detta sker istället när kontakt anses nödvändigt.

 Datatjänsteföretagen som har kunden utanför sina egna väggar använder dock väl
utvecklade metoder för att främja kontakten med projektchefen/projektledningen. I
dessa metoder finns väl strukturerade kriterier för projektledarna om vad som skall
göras och när detta skall genomföras. Ofta är det inom datatjänsteföretagen en
kvalitetsansvarig som agerar projektchef/projektledning för projektledarna och han
stämmer av projektet för att se att kvalitén är tillgodosedd. Kvalitetsansvarig
vidarebefordrar sedan projektets gång uppåt i företaget.

 7.2 Tillgodose kundens/slutanvändarens krav och förväntningar

 Det förberedande arbetet med ett projekt verkar vara väldigt avgörande för utgången
av ett projekt. Att redan från början ha en aktiv kunddialog är en ytterst viktig bit i ett
projekt då definitioner och mål måste stämma överens mellan kund och
systemutvecklare. Ansvaret för denna bit ligger inte bara hos kunden utan även de som
utvecklar systemet måste förstå och ge råd till kunden. Det går att utläsa ur analysen
att projektledarna anser att en aktiv kundkontakt är en förutsättning för att ett projekt
skall falla ut med ett positivt resultat.

 Analysen visar dock att sättet att skapa en god kontakt med kunden skiljer sig åt
väldigt mycket. Vissa projektledare använder sig av metoder medan en annan gör upp
med kunden hur denna kontakt skall fortgå. En projektledare har representanter från
slutanvändarna med i projektgruppen medan andra använder sig av utskick av
mötesprotokoll. Exakt hur en god kontakt med kunden skall skapas är därför omöjligt
att dra några klara linjer för, men kundkontakten är helt klart mycket viktig.

 Att i ett tidigt stadium redovisa problem för kunden är också mycket viktigt och
skapar ett bra förtroende för projektledaren. Problemen kommer fram förr eller senare
och blir det senare skapar detta ofta mycket stora problem och kostnader.

 7.3 Projektets lärdom av gjorda misstag och genom det nå uppsatta
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mål

 Det finns en klar tendens att det förekommer brister i uppföljningar och efterkalkyler
av projekten. Uppföljningar av delar i projekten är ännu mer bristfälligt. Det finns dock
skillnader mellan datatjänsteföretagen och de företag som utför sina
systemutvecklingsprojekt åt kunder inom det egna företaget.

 För de projektledare som utför systemutvecklingsprojekt åt kunder inom det egna
företaget finns inga direktiv för uppföljningar och efterkalkyler. Det verkar som om
dessa projektledare anser sig arbeta inom en “skyddad verkstad“ och därför inte
behöver göra några uppföljningar och efterkalkyler. Dock bör påpekas att
projektarbeten inom dessa företag endast är en liten del av företagets hela
verksamhetsområde och därför inte bär hela vikten för företagets framgång.

 Inom datatjänsteföretagen är det dock annorlunda. Här är oftast projektarbetet själva
affärsidén och effektiviteten måste vara optimal. I dessa företag finns betydligt mer
utvecklade metoder för projektledarna att ta tillvara på gjorda erfarenheter. Stora
skillnader förekommer dock och samtliga utvecklar hela tiden deras metoder för att
effektivisera projektarbetet. Projektledarna i datatjänsteföretagen följer dessa metoder
och utför det arbete som de är ålagda att göra för att projektet skall lära sig av gjorda
misstag. Vissa projektledare använder metoder som på ett bra sätt plockar upp
erfarenheter både under projektets gång och efter projektets slut, medan andra
projektledare endast använder metoder som tar hänsyn till gjorda erfarenheter efter att
projektet avslutats. Det märks på samtliga projektledare att de inte anser sig lägga
tillräckligt med kraft inom detta område. Detta trots att samtliga projektledare är väl
medvetna om uppföljningarnas och efterkalkylernas betydelse för framtida projekt. Jag
anser att snäva tidsramar oftast påverkar detta arbete i negativ riktning. Men jag tror
dock att främst datatjänsteföretagen är på rätt väg och lägger ner mer och mer kraft
inom detta viktiga område.

 Ingen utav projektledarna kunde redovisa för ett bra sätt att förutse kommande
problem. Detta är självklart en svår sak att göra men någon tanke bör projektledarna
skänkt åt detta. Det var dock ett par projektledare som försökte att förutse kommande
problem genom egenskapade metoder, men dessa metoder har stora brister. Att förutse
kommande problem är relaterat till uppföljningar och efterkalkyler där gjorda
erfarenheter kan påvisa att risken är stor att vissa problem kommer att dyka upp.
Därför anser jag att möjligheten för att förutse kommande problem ökar med att
metoderna för uppföljning och efterkalkyl utvecklas.

 7.4 Motivering av projektgruppen för strävan mot ett lyckat resultat

 Projektledarens agerande gentemot projektgruppen är i princip likadant hos samtliga
företag. Kick-off i början på ett projekt är något som ofta förekommer. Möten med
projektgruppen görs ofta för att stämma av gjort arbete och för att ge information om
framtiden. Mellan dessa möten sköts kontakten med projektmedlemmarna ofta genom
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mail eller telefon. Det är oftast inte några problem med motivationen hos
projektmedlemmarna i projekten. Om det dock skulle inträffa att en individ har mindre
bra motivation förflyttas vederbörande till mer passande uppgifter, även om det medför
att personen förflyttas utanför projektets gränser.

 Det är viktigt att projektmedlemmarna känner sig deltagande i projektet.
Projektmedlemmarna skall känna ansvar inför sitt arbete och ha en uppfattning av att
just deras arbete är nödvändigt för att projektet skall ge ett bra resultat. Här har
projektledaren ett stort ansvar att skapa detta scenario.

 Effektivisering av arbetet i projekten skapas på olika sätt. Ett sätt är att samma individ
arbetar med samma uppgifter i olika projekt. Denna person är då specialist på just
detta område och vet vad som fodras för ett optimalt arbete. Dock blir projektet
väldigt känsligt om denna person av någon anledning skulle vara frånvarande en längre
tid. Ett annat sätt är att projektmedlemmarna får arbeta med olika uppgifter i olika
projekt för att skapa en bred kunskap hos projektdeltagarna. Detta medför att
projekten inte blir lika kunskapskänsliga som projekt med enbart specialister. I längden
tror jag att den bredare kunskapen kommer att bli mer effektiv då samtliga vet vad de
andra vill ha och i och med det kan skapa ett väl integrerat system.

 Uppstår konflikter i projektet sker främst medling mellan de parter som är oense.
Räcker inte detta sker förändringar i projektets utseende, t ex att en viss person
förflyttas till en annan uppgift. Om dock konflikten kvarstår är nästa åtgärd att förflytta
oroshärden ut ur projektet.

 En tillfredsställd projektgrupp är ett måste för att projektet skall generera i ett
tillfredsställande resultat. Därför är den sociala biten oerhört viktig. Men just denna
del är också mycket svår då olika individer behöver olika sorts uppmärksamhet och
styrning. En bra projektledare skall kunna se dessa olikheter och vara en sorts
personkännare som kan hantera alla sorters personligheter.

 7.5 Granskning av projektledarens egna arbete

 Återkoppling till projektledarens egna arbete varierar väldigt mycket mellan olika
företag. Skillnaden verkar främst bero på hur viktigt de olika företagen anser detta är.
Företagens syn på detta är avgörande då projektledarna följer de metoder som skall
användas vid projektarbeten, även då återkoppling till projektledaren. De flesta företag
har väldigt liten eller ingen återkoppling alls till projektledaren. Detta är för mig
konstigt då det är projektledarna som har ansvaret för projekten och påverkar
självklart resultatet. WM-data är enligt min åsikt det företag som har kommit klart
längst på sin väg mot en bra metod för återkoppling till projektledarna. Detta bör andra
ta efter. Dock bör sägas att ingen någonsin blir fullärd så detta arbete är något som
måste fortsätta i all oändlighet.

 Överlag är projektledarna duktiga på att ta åt sig synpunkter på deras arbete. Dock
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föreligger det stora problem att personer inte säger vad de tycker och tänker. Detta
medför att det blir svårt för projektledarna att veta vad de skall ändra på. Det ligger
mycket arbete inom detta område i framtiden och det kommer nog att behövas en liten
attitydförändring hos företagen för att ge projektledarna mer möjligheter för att de
skall kunna vidareutveckla sig på ett bra sätt.

 7.6 Projektledarens ansvarsområden i projektet

 Då denna frågeställning var ganska öppen är det svårt att se något klart mönster om
vad projektledarens ansvarsområden är i ett projekt. Att ha ansvaret för hela projektet
är dock ett utav de mer framträdande områdena. Övriga områden presenteras nedan:

• Planering av projektet.

• Planering över vem som skall göra vad och när detta skall göras.

• Uppföljning av projektet.

• Vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas vid problem i projektet.

• Fånga vad som händer och sker i projektet.

• Projektledaren har ansvaret för att projektet ros iland.

• Åtagandena som projektet har gjort skall bli genomförda.

• Presentera resultatet för projektledningen på ett bra sätt.

• Ansvara för att projektmedlemmarna trivs i projektet.

 7.7 Lyckat projektledarskap

 För att ett lyckat projektledarskap skall infinna sig måste en bra jämnvikt mellan den
sociala och de strukturella sidan skapas. Med detta menas en bra balansgång mellan
en bra mänsklig relation och strävan efter det optimala resultatet. Detta är svårt att
åstadkomma och förutsättningarna för detta skiljer sig emellan olika projekt. De
största problemen ligger oftast på den sociala sidan. Människor är ju människor som
kan vara mycket olika varandra. Några punkter som ett lyckat projektledarskap skall
åstadkomma hos projektmedlemmarna är att de skall:

• ha fått nya erfarenheter.
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• ha fått nya kunskaper.

• haft roligt tillsammans.

• känna att projektet var givande just för honom.

 Uppfylls inte dessa punkter tillsammans med ett tillfredsställande projektresultat så
anser projektledarna att projektledarskapet inte har varit lyckat.

 7.8 Jämförelse med mall

 Utefter min jämförelse med mallen över ett lyckat projektledarskap stämmer inte
mallen helt överens med verkligheten. Det området som handlade om projektledarens
relation till projektgruppen stämde bra med mallen. Även kommunikationen med
projektets intressenter fungerade i stors sett efter mallen. De stora skillnaderna visade
sig vid uppföljning både av projektet och projektledarens egna arbete. Här fanns stora
skillnader och det kanske inte var helt oväntat. Min uppfattning är dock att det överlag
finns bra fungerande relationer till de inblandade individerna i projekten. Dock är det
mer bristfälligt när det gäller att ta tillvara på gjorda misstag och nya erfarenheter.
Därför måste arbetet fortsätta för att vidareutveckla metoderna för skapa det optimala
projektet och projektledarskapet.
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 8 Slutsats

 Det är nu hög tid att dra mina slutsatser utifrån mitt problemområde, som är hur ett
lyckat projektledarskap skapas i praktiken inom systemutvecklingsprojekt. Dock bör
påpekas att jag ej gör något som helst anspråk på att slutsatserna skall vara generellt
giltiga. Undersökningen genomfördes på sex företag och det är deras åsikter och
kommentarer som jag drar mina slutsatser ifrån och resultatet bör ses utefter detta
sammanhang.

 Varje punkt nedan representerar slutsatsen för en frågeställning. Slutsatserna har jag
fått fram genom att jämföra min tolkning av införskaffat material med mallen för ett
lyckat projektledarskap (kapitel 2.8.1). Min slutsats är att:

• det är viktigt att kontakten och samarbetet med projektchefen/projektledningen
fungerar bra så att projektarbetet framskrider på ett bra sätt.

• det är mycket viktigt att en god kontakt skapas med kund/slutanvändare redan på
ett tidigt stadium i projektet. Det är av yttersta vikt att denna relation fungerar
mycket bra och är en förutsättning för ett lyckat projektresultat.

• uppföljning och återkoppling till projektarbetet är en viktig del i projektarbetet.
Dock finns stora brister och mycket arbete återstår innan detta område fungerar på
ett helt tillfredsställande sätt.

• det är sällan några problem med att motivera projektmedlemmarna. Ofta används
någon form av kick-off men mer tid behöver skapas för att kunna genomföra fler
aktiviteter som sammanfogar gruppen.

• återkopplingen till projektledarens eget arbete är mycket bristfällig. Här kommer
krafttag att behövas i framtiden för att skapa bättre möjligheter för projektledarna
att förbättra sitt projektledarskap.

• projektledarnas främsta ansvar är att ha huvudansvaret för samtliga delar i
projektet. Detta huvudansvar innefattar allt från ekonomi till personalfrågor.

• ett lyckat projektledarskap är när dynamiken mellan den sociala sidan och den
strukturella sidan fungerar, dvs att det skapas en bra balansgång mellan mänskliga
relationer och strävan efter det optimala resultatet. Den sociala sidan är den mest
besvärliga sidan för projektledarna då människor är olika och kräver olika stor
uppmärksamhet och styrning.
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 9 Diskussion

 Efter mina slutsatser är dragna kommer jag att diskutera mitt arbete ur ett vidare
perspektiv och vad jag personligen anser i denna fråga. Förslag om lämpliga arbeten i
framtiden kommer jag också att ge.

 Projektledarskap är i dag ett yrke som växer sig allt starkare och det finns ett stort
behov av välutbildade projektledare i dagens samhälle. Under mina intervjuer har det
förutom tidigare redovisade intervjusvar framkommit att projektledarna oftast utbildas
internt av företaget innan projektledaren får ansvar för ett eget projekt. Detta innebär
att det inte är vanligt att en person som är nyexaminerad från högskolan får en
projektledarroll direkt, utan måste befinna sig inom verksamheten ett tag för att utbilda
sig och lära känna organisationen. Jag tycker att detta är bra då en projektledare har
många hårda krav och stor press på sig. Den sociala kompetensen är också viktig och
jag tror att den kommer att bli allt viktigare genom att jag anser att en projektledare i
framtiden främst kommer att leda och försöka länka samman all kompetens som finns
inom projektgruppen, dvs inte vara så mycket delaktig i själva arbetet.

 De flesta utav de företag som jag intervjuat hade någon form av metod som de skulle
använda sig av i deras projektarbeten. Flera utav dessa metoder är säkert bra på vissa
delar. Jag tror dock att metoderna inte är fullt utvecklade utan har långt kvar att gå
innan samtliga områden inom projektarbetet täcks upp på ett bra sätt. Ett annat
problem som jag anser föreligger är att vissa projektledare inte helt följer de metoder
som finns utan kanske använder sig av egna metoder eller inte tycker vissa steg är
viktiga. Detta kan vara en bidragande orsak till att det fortfarande är ganska många
projekt som misslyckas. Problem kan även uppstå om inte projektledarna förstått
allvaret i att erfarenheter i projekt behövs återvinnas. De tycker kanske att det finns
viktigare saker att utföra än att fylla i en massa olika rapporter. Det är därför viktigt att
försöka få projektledarna att förstå hur viktigt det är att dokumentera och avlägga
rapporter för att projekt i framtiden ska kunna lära sig av gjorda misstag. En sådan
resursbank anser jag kommer att vara en oerhörd tillgång i jakten på bättre och
effektivare projekt och projektledarskap.

 9.1 Erfarenheter från mitt arbete

 Jag har under arbetets gång upplevt både positiva och negativa saker. Allt har bidragit
till att jag har fått många nya erfarenheter.

 Redan tidigt på hösten 1998 började jag att fundera på vad mitt examensarbete skulle
handla om. Det kändes redan från början naturligt att behandla området projektledning
då jag har ett stort intresse av detta. Dock fanns problemet att välja ut ett lämpligt
område inom projektledning. Då jag själv kan tänka mig att arbeta som projektledare i
framtiden valde jag att behandla projektledarens roll för att skapa ett lyckat
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projektledarskap i praktiken.

 När området var bestämt startade arbetet med att ta fram lämplig litteratur. Detta
skapade inte några större problem då mycket litteratur har skrivits om projektledning.
Dock fanns vissa problem att få tag på just den litteratur som jag ville ha. Men med
hjälp av fjärrlån ordnade sig detta till slut.

 Första delen av arbetet gick uteslutande åt att studera litteraturen för att ge ett så bra
bakgrundsmaterial som möjligt. Framtagandet av material skapade en introduktion på
arbetet som var omfattande. Denna del tog närmare 50% av mitt arbete. Jag ansåg att
det var värt att lägga ner mycket krut i den första delen då man ofta har igen detta
senare. Så blev också fallet.

 Återstoden av tiden ägnades åt intervjuer och det återstående rapportskrivandet. De
personer som jag intervjuade var mycket professionella och väldigt kunniga inom mitt
problemområde och kunde ge mig svar som väl motsvarade mina förväntningar.
Intervjuoffren visade stort intresse för min undersökning. Det var ofta så att jag fick
bromsa de intervjuade lite för att de inte skulle vika av för mycket från mitt
problemområde. Att intervjua personer var i sig väldigt roligt och nyttigt. Ibland var
det dock svårt att få svar på frågorna då intervjuoffren gärna ville utveckla sina svar
lite väl mycket.

 Beslutet att endast anteckna vid intervjuerna tycker jag var rätt. Om jag använt mig t
ex av en bandspelare hade jag dock kunnat lägga mer kraft på följdfrågor mm. Men jag
tycker nackdelarna med att ett medialt hjälpmedel väger över de nackdelar som endast
papper och penna medför. Att jag valde att använda mig av besöksintervjuer känner
jag också var helt rätt. Dock har jag inget att jämföra med under detta arbetet men
mina tidigare erfarenheter visar på att detta är det bästa sättet att göra en sådan här
begränsad undersökning på. Jag anser att besöksintervjuerna ger en bättre personlig
kontakt och den tilltalade blir mer avslappnad och därmed blir svaren mindre stressade.
Ögonkontakten är också viktig då det är lättare att prata med en person som man ser.

 Planeringen av mitt arbete har fungerat mycket bra. Det har ofta varit så att jag legat
före uppsatt tidsschema. Det ligger i min natur att arbeta hårt med mina åtaganden. Jag
tycker inte om att göra saker i sista stund utan försöker hela tiden ha en bra
framförhållning. Genom detta har jag lyckats med att skapa en jämn arbetsbörda
genom hela arbetet vilket jag anser är en förutsättning för en bra kvalitet.

 För att ta upp något negativt så kan jag nämna att avgränsningen kanske var lite för
bred. Jag har sju frågeställningar vilket kanske är i mesta laget. Men personligen anser
jag att dessa frågeställningar är intressanta och lägger då gärna ner den extra tid som
fodras för att fullborda arbetet. Jag har lagt ner det arbete som jag ansett varit
nödvändigt för att genomarbeta varje frågeställning på ett kvalitativt sätt. Ett resultat
av detta är att rapporten blev ganska omfattande. Om detta är en nackdel eller inte kan
jag inte svara på, men jag anser att rapportens omfattning inte kunde vara mindre då
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kvaliteten skulle blivit lidande.

 Den största erfarenheten har jag dock fått genom att arbeta och utföra ett arbete på
egen hand. Flera gånger har jag stött på problem där jag är van att diskutera detta med
någon annan. Istället har jag nu i hög grad fått bestämma själv. Dock bör tilläggas att
jag har fått stor hjälp av min handledare vilket även det har varit mycket utvecklande.

 9.2 Framtida arbete

 Inom ämnet projektledarskap finns det fortfarande lite forskning utfört. Det är
framförallt forskning ut mot företagen som behövs. Vad jag tycker skulle vara
intressant att undersöka är:

• En mer djupgående undersökning på hur väl projektledarna följer de metoder som
företaget använder sig av vid arbetet med systemutveckling.

• Det vore intressant att jämföra olika datatjänsteföretags olika metoder för att hitta
likheter och olikheter.

• En undersökning av hur företagen bygger upp sina projektorganisationer och hur
samspelet fungerar mellan projektmedlemmarna.

• Det vore även intressant att jämföra stora och små projekt för att se vad som skiljer.

• Intressant även att undersöka om systemutvecklingsprojekt skiljer sig med andra
sorters projekt.
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 Bilagor

 Bilaga 1

 Intervjuunderlag vid besöksintervju:

• Vad gör Du som projektledare för att skapa en god kontakt och ett bra samarbete
med projektchefen/projektledningen?

⇒ Vad gör Du för att främja kommunikationen och samarbetet med
projektchefen/projektledningen?

• Vad gör Du som projektledare för att hålla en bra kontakt med kund/slutanvändare
så att deras krav och förväntningar kan tillgodoses?

⇒ Vad gör Du för att främja kommunikationen med intressenterna (t ex
kund/slutanvändare)?

⇒ Tycker Du detta är viktigt och varför i så fall?

• Vad gör Du som projektledare för att projektet skall lära sig av gjorda misstag och
genom det nå uppsatta mål?

⇒ Hur brukar Du mäta framstegen i dina projekt?

⇒ Vad gör Du för att bilda dig en uppfattning om hur det kommer att se
ut längre fram i projektet?

⇒ Vad gör Du för att förutse kommande problem?

• Vad gör Du som projektledare för att motivera projektgruppen att sträva mot ett
framgångsrikt projekt?

⇒ Vad gör Du för att stödja projektgruppen i sitt arbete?

⇒ Vad gör Du för att effektivisera lagarbetet i projektgruppen?

⇒ Hur motiverar Du projektgruppen att sträva efter målen och med det
skapa ett tillfredsställande resultat?

⇒ Vad gör Du om det uppstår konflikter?



 - BILAGOR -

  2

• Vad gör Du som projektledare för att granska Ditt eget arbete och genom det
försäkra Dig om att Ditt ledarskap har ett positivt bidrag till projektet?

⇒ Vad gör Du för att rannsaka dig själv och genom det se hur Du själv
fungerar som projektledare?

⇒ Genomförs det någon form av återkoppling från andra om hur Du
fungerar som projektledare och i så fall hur görs detta och hur ofta?

• Vad anser Du vara projektledarens ansvar i ett projektarbete?

• Vad anser Du vara ett lyckat projektledarskap?


