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i 

Sammanfattning 

I takt med den ökande projektifieringen av forskningsarbetet möter forskarna nya 

krav till ledarskapskompetens. Trots detta har forskningsprojekt länge förbisetts 

som en arena för forskning på projekt. Också inom studier av ledarskap i 

forskningsinstitutioner har man ofta valt att fokusera på ledarskap på högre nivåer. 

Detta trots att en väsentlig del av det forskningsnära ledarskapet i akademiska 

institutioner utövas i forskningsprojekten.  

Genom att belysa hur ledare av forskningsprojekt i akademiska miljöer uppfattar 

sin roll som ledare önskar det här arbetet att bidra till en hittills lite empiriskt 

undersökt del av projektverksamheten. Det här görs genom en studie av norska 

center för framstående forskning. Tio ledare av norska center för framstående 

forskning semistrukturerade intervjuades för studien. Intervjuerna har analyserats 

tematiskt med fokus på att belysa projektledarnas uppfattning av sin roll.  

Resultaten från studien visar på en dualitet mellan hur forskarna uppfattar sin roll 

som forskare och som ledare. Forskningsprojektets kontext är viktig för hur 

projektledarna upplever sin roll. Ledarna beskriver en formell och en informell 

ledarroll, som är delvis överlappande. I dessa ingår att hitta en balans mellan 

autonomi och kontroll, som samtidigt möter de krav som finansiären har och 

bidrar till att projektet uppnår de mål som man har satt i projektplanen.   

 

Nyckelord: Ledarskap, forskningsprojekt, center for framstående forskning (SFF), 

rollförståelse   
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Abstract 

The projectification of research brings with it new demands for research 

leadership skills. Despite this, there have been few studies of research projects as 

an arena for project research. This work contributes to a part of the project 

literature, which so far has only to some extent been empirically investigated.  

This work studies the project leaders perception of his or her role as a leader of a 

research project. The focus for the study is leaders of of Norwegian centers of 

excellence. Ten leaders of ten different Norwegian centers of excellence were 

interviewed for this study. The interviews have been analyzed thematically, with a 

focus on highlighting project leaders' perception of their role. 

The study shows that the context of the research project is important for 

understanding the project leader’s role. The results from the study show that there 

is a duality in the leaders’ perception of their role as a researcher and as a leader. 

The leaders describe a situation where they strive to find a balance between 

autonomy and control, which also helps to achieve the goals defined in the project 

plan. 

 

Key words: Centres of Excellence, Leadership, Management, Research projects  
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Förord 

Metaforen ”att valla katter” beskriver väl de svårigheter som kan uppstå när en 

grupp egensinnade individer ska dra i samma riktning. Det kan kanske framstå 

som en lite märklig titel för en uppsats, men det finns en orsak till valet, som de 

som läser lite längre kommer att märka.  

Den här studien har varit ett resultat av en lång process, som började när en 

frustrerad kollega beskrev utmaningen med att få en forskare att göra som hen 

önskade. Genom mitt arbete har jag kommit att intressera mig för 

forskningsprojekt, något som också var en bidragande orsak till att jag sökte mig 

till magisterprogrammet i projektledning. Att i min uppsats ha fått fördjupa mig i 

problematiken runt ledarskap i forskningsmiljöer har varit mycket lärorikt. Nu ser 

jag fram emot att ta det jag har lärt mig med vidare i arbetslivet. 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla informanter som har satt av tid till att 

svara på alla mina frågor. Utan er kunde jag inte ha genomfört arbetet. Jag vill 

också tacka mina handledare och kurskamrater för nyttiga kommentarer genom 

hela processen. Till slut vill jag också tacka mina vänner och kollegor för stort 

tålamod under hela processen. Ett speciellt tack till Aksel för allt ditt stöd under 

en krävande period.  

 

Hanna Karv 

April 2018 
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1 Inledning 
Forskningssektorn har under senare år genomgått en stor förändring. En viktig del 

av förändringen är att akademiska institutioner såsom universitet och högskolor i 

allt större utsträckning blivit beroende av externa finansiärer för att få pengar till 

att bedriva forskning (Bleiklie et al. 2015, s.133). En större marknadsvridning och 

hårdare konkurrens mellan forskningsinstitutioner och forskare är delar av det 

som beskrivs som ”akademisk kapitalism” (Slaughter & Leslie 1997). Teorier om 

akademisk kapitalism kommer från en amerikansk kontext, men man ser också att 

de samma tendenserna sprider sig till Norden (Ylijoki 2003). En aspekt av detta är 

marknadsorienteringen av forskningen som medför att universitet och forskare i 

allt större grad konkurrerar om finansiering till forskning från både offentliga och 

privata finansiärer.    

Som en del av detta kommer också den s.k. prestige-ekonomin in (Slaughter & 

Taylor 2016). I prestige-ekonomin är det viktigt för institutioner att inte bara ha 

resurser, men att ha resurser som medför status. En konsekvens av detta är det inte 

bara är viktigt för de akademiska institutionerna att erhålla medel till sin 

kärnverksamhet, utan vilken typ av medel man får blir allt viktigare. 

Forskningsprojekt är en typ av intäkter som medför mycket prestige i det här 

systemet (ibid.; Taylor 2016). Ett sätt att illustrera prestige-ekonomin i den 

akademiska sektorn är att se på vilka indikatorer man lägger vikt på i de stora 

årliga universitetsrankingarna, som Times Higher Education World University 

Ranking och Academic Ranking of World Universities. Metodologin mellan 

rankingarna varierar, men gemensamt för dem är att forskningsprojekt och 

publikationer väger tyngre än utbildning och studenter.    

Forskningsprojektet har blivit det vanligaste sättet att organisera den 

statsfinansierade forskningen på (Fowler, Lindahl & Sköld 2015). Den ökade 

projektifieringen av forskningen ställer också nya krav till hur forskarna jobbar 

och forskarna måste också förhålla sig till tekniker och -verktyg som kommer från 

projektledningsmetodiken (ibid.). I en artikel om vad som kännetecknar en god 

forskare uttrycker Stefanadis (2006, s. 52) det så här: “Considering that modern 

research usually requires the contribution of more than one person, developing a 

team spirit and realising that each protocol has to be placed on a cooperative basis 
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is essential for reaching an optimal and meaningful outcome. Administrative skills 

are also welcome.” Kraven till forskaren är inte längre bara att hen kan visa goda 

forskningsresultat. Det är också viktigt att forskaren kan hantera administrativa 

arbetsuppgifter och samarbete med andra forskare.  

De nya kraven som ställs medför en förändring forskarrollen. En ny dimension 

som har kommit in är bland annat krav på bättre ledarskap. Det enkla svaret på 

frågan om hur man uppnår bättre ledarskap blir i många fall ”bättre ledare” (Ball 

2007). Att särskilt betona betydelsen av ett akademiskt ledarskap var en av 

huvudrekommendationerna i en rapport från Kungliga vetenskapsakademin om 

hur man kan stärka kvaliteten i svensk forskning (Öquist & Benner 2012). Också i 

Norge har myndigheterna sett det här som en lösning på problemet om hur man 

uppnår bättre forskningskvalitet i de offentliga universiteten (Larsen 2007). Detta 

har medfört krav till mer professionalisering av ledare på alla nivåer i forsknings- 

och utbildningssektorn.  

Samtidigt ses i professionella organisationer att ledare tenderar att befordras 

utifrån deras professionella kompetens och inte utifrån ledarskapskompetens 

(Adler, Elmquist & Norrgren 2009). När det kommer till forskningssektorn har 

ledare traditionellt sett befordrats utifrån forskningskompetens (Yielder & 

Codling 2004) och många ledare i universitetssektorn är ganska långt självlärda 

när det kommer till sitt ledarskap (Antes et al. 2016; Inman 2009). Ledaren får 

därigenom en dubbelroll som både forskare och ledare. Betyder det här att en bra 

forskare automatiskt är en god ledare?  

När det gäller ledare i universitetssektorn är det i dag relativt vanligt med valda 

ledare eller visstidsanställningar. Det här innebär att ledarskapet blir ett 

förtroendeuppdrag eller en plikt som närmast går på rundgång bland kolleger 

(Rowley & Sherman 2003, s. 1059). Med tanke på beslutsfattandet kan det här 

vara problematiskt eftersom den person som har ansvar för att utöva ledarskap 

inte nödvändigtvis är villig att vara ledare (ibid.). Ledarskapet kan hämmas av att 

personen vet att hen är beroende av att ha goda relationer till sina kolleger 

eftersom man går tillbaka till sitt vanliga jobb när ledarjobbet tar slut och att det 

då kommer en ny kollega som tar över (ibid.).   
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För att utveckla bättre ledare har många universitet och högskolor börjat 

systematisera utbildningen av forskare i större grad. Ledarskapskurser erbjuds till 

ledare på olika nivåer i form av t.ex. handledarkurser, mentorprogram, etc. Nästa 

viktiga fråga blir därför om en större professionalisering av ledare i 

forskningssektorn verkligen leder till att man möter de krav som ställs, och kanske 

ännu viktigare, leder det till bättre forskningsresultat?  

Barge och Musambira skriver i 1992: “‘Do chair-faculty relationships within 

academic institutions really make a difference for the department and the 

university?’ While much of the leadership literature answers in the affirmative for 

nonacademic organizations, this question has not been empirically tested in 

colleges and universities.” Sedan dess har fler forskare satt fokus på universitets- 

och högskolesektorn som ett forskningsobjekt också för ledarskapsstudier. Antalet 

studier som undersöker ledarskap på olika nivåer i systemet har ökat i takt med att 

trycket på institutionerna att prestera bättre och producera mer. Det har dock varit 

ett begränsat fokus på det mer operativa ledarskapet eller ledarskapet på lägre 

nivå, som t.ex. fakultets- eller institutnivå. Bryman (2006) finner i en 

litteraturgenomgång av vetenskapliga tidskriftsartiklar på temat effektivt 

ledarskap på prefektnivå i universitetshierarkin under perioden 1985-2005 totalt 

20 artiklar. Efter Brymans genomgång har det skrivits om många olika aspekter 

av ledarskap: den förändrade professorrollen (Evans 2015; Macfarlane 2011, 

2012), hur man kan leda mot fler publikationer (Lee & Boud 2012; Murray et al. 

2012), ledarskap i olika discipliner (Neave 2002), ledarskap i forskargrupper 

(Hemlin 2006; López-Yáñez & Altopiedi 2015) och den generella förändringen av 

förutsättningarna för ledarskap i universitet och andra forskningsinstitutioner idag 

(Ball 2007; Smith 2011, 2015).   

Ledarskap i akademin har därmed undersökts från många olika infallsvinklar. 

Samtidigt verkar det som att få har undersökt forskningsprojektet som en arena för 

akademiskt ledarskap (Braun et al. 2016). De som har studerat ledarskap i 

forsknings- och utbildningsinstitutioner har så långt primärt fokuserat på högre 

nivåer i forskningsinstitutionerna och på ledare av mer permanenta delar av 

organisationen, men forskningsprojektet som en arena för ledarskap är fortfarande 

relativt outforskad. En sökning i några av de största tidskrifterna inom 

projektledning på nyckelord inom ledning av forskningsprojekt visar att sådana 
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studier fortfarande är få. Resultatet från en undersökning av ledarskap i 

forskningsprojekt är därför ett viktigt bidrag i en del av projektledningslitteraturen 

som bidrar till att empiriskt belysa detta område. 

Målet med studien är att belysa hur ledarrollen ser ut i forskningsprojekt i 

akademiska miljöer, med ett speciellt fokus på projekt med hög prestigefaktor. 

Med akademiska miljöer avses här universitet, högskolor och forskningsinstitut. I 

den här studien kommer det alltså inte att fokuseras på forskningsprojekt i andra 

miljöer då dessa kontexter redan studerats i större utsträckning av andra (några 

nyare exempel inkluderar t.ex. Cardinal 2001; Junquera & Brio 2017; Zhu & 

Chen 2016). Bidraget från studien kommer framför allt att vara karaktäriserande 

(Goldkuhl 2011, s. 11-15).  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa projektledarens roll i ett externfinansierat 

forskningsprojekt. Det här ska uppnås med hjälp av följande forskningsfråga:  

 Hur uppfattar projektledaren sin roll i ett forskningsprojekt i akademisk 

miljö? 

2 Introduktion till studieobjektet 
För att svara på frågan om hur projektledarens roll ser ut i en akademisk miljö 

genomförs en studie av Norska center för framstående forskning, eller Senter for 

fremragende forskning (SFF) på norska. Dessa center upprättas och finansieras 

som projekt, med en tydlig avgränsning i tid, en fastslått projektplan och en 

bestämt budget, men eftersom finansieringsordningen heter center kommer i det 

vidare arbetet både ”center” och ”projekt” att användas som synonymer när 

SFF’er omtalas. Det här gäller också projektledaren, som också kommer att 

omtalas som centerledare. På samma sätt som andra projektledare, har ledaren för 

de här projekten ett ansvar för att leda arbetet mot det mål som har definierats i 

projektplanen med de resurser man har fått och att arbetet utförs under den tid 

man har tilldelats.  

SFF är en finansieringsordning etablerad av Norges forskningsråd (NFR). 

Ordningen ger ledande forskningsmiljöer i Norge möjlighet att organisera sig som 

ett center i en begränsad period för att nå ambitiösa vetenskapliga mål (NFR 
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2017a). Alla center har en värdinstitution, som kan vara ett universitet, en 

högskola eller ett forskningsinstitut som har förutsättningar för att möta ett antal 

krav som finansiären ställer.  

Ett SFF upprättas för en period om 5 år med möjlig förlängning för 5 år efter 

evaluering, totalt 10 år. Att få ett SFF sammankopplas med hög status. 

Konkurrensen om SFF’er är stor och få kommer genom nålsögat. Forskningsrådet 

själv beskriver kvaliteten på ansökningarna som väldigt hög och den dåvarande 

norska kunskapsministern Torbjørn Røe Isaksen förklarar att den här 

finansieringsformen är för Norges bästa forskare (NFR 2017b). En evaluering av 

finansieringsordningen visar att också värdinstitutionerna anser att centren är 

viktiga och att deras behov generellt prioriteras högt (Langfelt et al. 2010). Att 

tilldelas ett projekt kan därför ses som ett erkännande av forskningens kvalitet av 

regeringen, Forskningsrådet och den egna institutionen.    

I tillägg till prestige följer det också en stor budget med centret. I de nyaste 

centren investerar den norska regeringen totalt 150 miljarder norska kronor eller i 

genomsnitt 15 miljoner kronor per center per år (se Tabell 1 under). 

Förväntningarna om vad centren ska uppnå är därför höga.  

  ___________________ 

Tabell 1 Översikt över SFF-utlysningar*   

Generation Startår Antal 
center 

Antal 
ansökningar Andel (%) Årlig budget 

(millioner NOK) 

SFF I 2002/2003 13 129 10,1 155 

SFF II 2007 08 098 08,2 080 

SFF III 2013 13 139 09,4 207 

SFF IV 2017 10 150 06,8 150 

*Informationen är sammanställd av statistik från Norges forskningsråd.  

   ___________________ 

Eftersom centren befinner sig i gränslandet mellan ett traditionellt 

forskningsprojekt och en mer permanent struktur är SFF’er speciellt intressanta 

studieobjekt för en studie av ledarskap i forskningsprojekt. Samtidigt som centren 

som andra projekt bara upprättas för en begränsad tid, har centerledaren, som i de 

flesta fallen är samma person genom hela centrens livstid, som en konsekvens av 
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centrens långa tidsperspektiv en mer permanent roll än många andra ledare i den 

norska universitetshierarkin. Det betyder att projektledaren har en mer stabil 

placering än många dekaner eller prefekter, som vid många institutioner antingen 

har en visstidsanställning eller väljs för en begränsad tidsperiod som ofta är 

kortare än 10 år.  

SFF’et blir också ett speciellt tillfälle också när det kommer till forskningsprojekt, 

dels på grund av storleken på budgeten som är ganska generös, men också på 

grund av längden på projekten. De flesta forskningsprojekt inom akademin är 

kortare än 10 år. För att ytterligare komplicera bilden kan också en centerledare 

samtidigt leda både SFF’et och andra forskningsprojekt som organiseras under 

centret. Att leda ett SFF kan därför antas vara en utmanande uppgift även för en 

erfaren ledare och evalueringen av centerordningen som genomfördes 2010 visar 

också att SFF’er har medfört nya ledarskapsutmaningar (Langfelt 2010). 

3 Metod 

3.1 Design 
Eftersom studiens forskningsfråga är deskriptiv, har det för den här studien valts 

en kvalitativ metod. Kvalitativ metod passar bra för explorativa studier där antalet 

informanter är litet, som i detta fall.  

För att svara på studiens forskningsfråga genomfördes semistrukturerade 

intervjuer. Denna intervjuform lämpar sig bra för den typ av frågeställning som 

ställs här eftersom tillvägagångssättet låter intervjuaren anpassa frågorna till 

informantens svar, något som ger intervjuaren en möjlighet att också undersöka 

oförutsedda teman som kommer fram under intervjun. Samtidigt ger den 

semistrukturerade intervjun svar som i större grad låter sig jämföras med varandra 

än en helt öppen intervju skulle ha gjort. En intervjuguide för studien följer i 

Bilaga 1.  

3.2 Deltagare 
I kvalitativa studier blir valet av deltagare viktigt. Deltagarna ska ge tillräckligt 

med information för att belysa det problem som studeras. För att avgränsa antalet 

deltagare har det i den här studien valts att intervjua personer (projektledare) som 

leder eller har lett ett center. Eftersom studien önskar beskriva projektledarnas roll 
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baserad på deras erfarenheter intervjuas här ledare för SFF-I, SFF-II och SFF-III 

centren. Eftersom de flesta SFF-IV centren fortfarande var i startgroparna när 

intervjuerna genomfördes var det inte aktuellt att intervjua ledare för dessa center.  

Under fyra veckor under perioden oktober-november 2017 genomfördes totalt 10 

intervjuer med SFF-ledare. Deltagarna i studien valdes ut via tillgänglighetsurval, 

med representanter från olika forskningsfält och institutioner i Norge. När det 

kommer till forskningsfält, utgår den här studien från en vanlig tredelning av 

forskningen: a) humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, b) 

naturvetenskaplig och teknisk forskning, och c) medicinsk forskning och 

biovetenskap. Många av centren har ett interdisciplinärt fokus. För den här studien 

var det viktigt att centerledarna har olika institutionella erfarenheter, samtidigt 

som de också representerar olika disciplinära forskningsverkligheter. Orsaken till 

detta var att det för den här studien önskades ett brett spektrum av erfarenheter för 

att ge en mer nyanserad bild av ledarens roll. En sekundär, pragmatisk hänsyn var 

också hur många projektledare som kunde ställa upp under perioden för 

datainsamling.  

Eftersom populationen av center i det här tillfället är väldigt liten, och det inte är 

relevant för studiens primära fokus, har det däremot inte lagts stor vikt på att 

uppnå balans mellan kön, ålder eller geografisk representation bland 

respondenterna då en sådan sortering skulle öka risken att informanterna skulle 

kunna identifieras. I de tillfällen där centret har bytt ledare under 

verksamhetsperioden, har det valts att intervjua centrets nuvarande ledare eller 

den person som dessförinnan har lett centret.  

3.3 Genomförande 
Efter att intervjuguiden utarbetats och relevanta respondenter identifierats, 

kontaktades utvalda deltagare via e-post. I e-posten informerades om studiens 

syfte och bakgrund samt förväntad tidsåtgång för intervjun. I e-posten 

inkluderades också information om konfidentialitet, hantering av forskningsdata 

och informerat samtycke.  

Intervjuerna genomfördes personligen på respondentens arbetsplats eller via 

Skype eller telefon vid de tillfällen det visade sig vara svårt att genomföra 

intervjuerna direkt med personen. Sex av intervjuerna är genomförda i person och 
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de resterande fyra gjordes via Skype eller telefon. Alla intervjuer genomfördes i 

enrum med respondenten eller en motsvarande situation när intervjun 

genomfördes elektroniskt. De varierade i längd från 30 minuter till 80 minuter.  

När intervjuerna genomfördes personligen spelades de in digitalt med hjälp av en 

röstinspelare. Respondenterna informerades om och gav samtycke till att intervjun 

spelades in. När intervjuerna genomfördes via Skype eller telefon spelades de in 

genom programmet Call Recorder. En risk med inspelningen var att 

respondenterna skulle kunnat bli obekväma med intervjusituationen och att detta 

har påverkat hur de svarar på frågorna. Detta motverkades genom att intervjuaren 

under intervjusituationen var lugn och öppen, samtidigt som flexibla formen som 

den semistrukturerade intervjun erbjuder också har bidragit till att skapa ett 

naturligare samtal.   

3.4 Databearbetning 
Efter att en intervju genomförts samlades de första intrycken i ett 

reflektionsdokument. Memon har inte inkluderats i analysen, men har bidragit i 

den senare processen med att identifiera viktiga teman.  

Bearbetningen av intervjuerna har utgått från Hayes (2000) sjustegsmodell. Det 

första steget var att transkribera intervjuerna. Efter att intervjuerna var 

genomförda transkriberades alla intervjuer i programmet f4transcript. När 

intervjuerna var transkriberade, genomlyssnades inspelningen ännu en gång för att 

säkerställa att transkriberingen samsvarade med intervjun. Samtidigt gjordes 

några inledande reflektioner om varje intervju. Det insamlade materialet 

transkriberades fortlöpande under intervjuperioden. Målet var att transkribera och 

justera transkriptionerna så nära inpå genomförandet som möjligt för att i högsta 

mån säkerställa kvalitet och precision i texterna.   

Det transkriberade materialet överfördes därefter till programmet NVivo, där 

samtliga intervjuer genomgicks med utgångspunkt från studiens frågeställning och 

syfte. Målet med genomgången var att identifiera teman som belyste 

frågeställningen. Ett tema är en tanke eller utsaga som uppträder mer än en gång i 

det material man bearbetar (Hayes 2000). Teman framkom vartefter intervjuerna 

kodades. Kodningen var öppen och teman identifierades med hjälp av 

återkommande etiketter, som därefter grupperades med hjälp av programvaran. I 
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utformningen av temana var också den större kontexten för utsagorna viktig för 

deras kategorisering.    

När några prototeman hade framkommit undersöktes de igen i ljuset av 

intervjuutskrifterna. Kodningen sorterades i NVivo och data aggregerades till den 

högst liggande koden i hierarkin för att bättre belysa innehållet i varje tema. 

Därefter fastställdes den slutliga formen och beteckningen av de teman som 

framkom.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Fördelen med den kvalitativa metoden är att den tillåter att man går djupare in i 

frågeställningarna. Samtidigt gör det låga antalet deltagare att möjligheterna att 

överföra studiens resultat till andra miljöer minskar. Målet med en kvalitativ 

studie är därför inte generaliserbarhet utan överförbarhet till andra situationer 

(Johannessen et al. 2006). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att studien har 

skett i en bestämd kontext och att studiens resultat reflekterar den kontexten. 

Hela studien har genomförts av samma person och materialet har enbart hanterats 

av en person. Därför har studien en hög grad av konsekvens i hur den har 

genomförts. Studiens kvalitet säkerställs genom öppenhet om hur valet av 

respondenter har skett, genomförandet av intervjuerna och bearbetning av material 

och kodning. Intervjuguiden som har använts i studien återfinns i Bilaga 1. 

Samma intervjuguide användes under studien, men eftersom analys och intervjuer 

har skett parallellt är det möjligt att senare intervjuer har påverkats av 

erfarenheterna från tidigare intervjuer. Det är också möjligt att respondenterna av 

olika orsaker har valt att anpassa sina svar till intervjuaren. Intervjuareffekter har 

försökts motverkas dels genom en medvetenhet om risken för sådana effekter 

samt genom ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt till informanterna.   

3.6 Etiska överväganden 
Studien har följt vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningssed 

(2017).  

Alla informanter har tydligt upplysts om studiens syfte och villkor for deras 

deltagande både i den första e-posten och när intervjun genomfördes. Det blev 

också inhämtat ett aktivt samtycke till deltagandet i förbindelse med intervjun.  
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Kravet till konfidentialitet har varit en utmaning för studien eftersom populationen 

av norska centerledare är liten samtidigt som respondenterna är profilerade 

personer inom sina respektive fält. Detta har medfört en ökad risk för 

igenkänning. Alla informanter har anonymiserats och i sammanställningen av 

materialet har det därför gjorts en noga genomgång av citat för att säkerställa att 

de svar som återges här inte kan kopplas till informanterna. I tillägg till personer 

har därför också deras organisationer och eventuella andra detaljer som kan bidra 

till att öka risken för identifiering anonymiserats. På detta sätt har informanternas 

integritet säkrats. 

Forskningsdata har hanterats enligt gällande lagar och rekommendationer. För att 

förhindra att personinformation kommer på avvägar har all data enbart hanterats 

av en person. Data från studien har lagrats på en krypterad disk som har skyddats 

med lösenord.  

4 Resultat 

Under analysen framkom tre roller en projektledare har i en akademisk miljö. De 

två första har här benämnts ”projektledaren” och ”forskningsledaren”. Dessa 

roller återspeglar centerledarnas vardag, som kan beskrivas som en blandning av 

forskning och administration. Dessutom framkom en tredje roll – rollen som 

inspiratör – som framstår som en förutsättning för att projektledaren ska lyckas i 

sitt ledarskap. 

4.1 Det informella ledarskapet 
En annan roll som kom fram i analysen har här valts att benämnas 

forskningsledaren. Den kunde också ha kallats den informella ledaren, och 

beskriver ledarskap där förhållandet mellan ledare och de som ska ledas präglas 

av en förväntning om stor autonomi för medarbetarna. Den står som ett 

komplement till projektledarrollen, eller den formella ledaren, som presenteras 

under 4.2. I flera tillfällen ställs den här rollen upp mot den andra rollen, den 

formella ledaren. 

En förutsättning för att förstå rollen som informell ledare är att man förstår 

projektens egenart. Mycket handlar om att hitta en fungerande balans mellan 

autonomi och kontroll i utövandet av ledarskap. Dessa dimensioner beskrivs i 
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större detalj under. Det är viktigt att notera att de olika dimensionerna delvis 

överlappar med varandra.  

4.1.1 Forskningsprojektens egenart 
Är det annorlunda att jobba i ett forskningsprojekt än i andra typer av projekt? 

Enligt projektledarna för dessa projekt så är svaret ja. En konsekvens av detta är 

också att projekten måste ledas på ett annat sätt. Andra branscher, här nämns som 

exempel bl.a. näringslivet och armén, framställs av projektledarna som motsatser 

till forskningsvärlden. ”Det är inte en militär organisation det här”, sa en 

centerledare. En annan konstaterade att ”sättet man leder är annorlunda än i 

näringslivet. Väldigt många dras till de här miljöerna för att man förväntar och 

önskar akademisk frihet och självständighet. Och det medför några extra 

utmaningar med att leda det. Mindre direkt styrning.” Det beskrivs alltså inte bara 

som att sektorn i sig är annorlunda, utan detta har också konsekvenser för hur 

projektledarna jobbar. 

Något av säregenheten förklaras med att forskare är annorlunda än andra 

människor och att forskare motiveras av andra saker. Flera av projektledarna 

nämner att det är annorlunda att leda akademiker, antingen det är deras 

personligheter eller deras motivation. En projektledare berättar: ”Människor som 

drivs av forskningsnyfikenhet, hur de kan ledas till att göra det de ska göra på ett 

kunskapsrikt och någorlunda kompetent och konfliktfritt sätt är lite annorlunda än 

att leda andra typer av grupper. Du ska leda folk som kan mer än dig om det allra 

mesta i världen. Det kräver ett annat sätt att hantera det än att leda andra grupper.” 

En annan informant förklarar: ”Att hantera människor är alltid krävande och 

speciellt akademiker. Akademiker är väldigt speciella människor. Ibland har de 

väldigt starka personligheter. Deras egon kan vara väldigt stora.” En tredje 

konstaterar: ”[akademiker] gillar inte att man säger åt dem vad de ska göra. De 

har fel personlighet för det.”   

Dessutom anser många av projektledarna att det också är annorlunda att jobba 

med ett center för framstående forskning jämfört med ett vanligt 

forskningsprojekt. De lyfter fram det långa tidsperspektivet, projektets omfång 

och möjligheterna att styra SFF’et som annorlunda jämfört med andra 

forskningsprojekt. ”Det är en enorm skillnad. Jag som ledare, med undantag av 

några få projekt, så har jag inte samma tid eller kapacitet att gå in i detaljerna”, 
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förklarade en informant. ”Den största skillnaden är tidsperspektivet. I SFF hade vi 

garanterat finansiering i 10 år så vi kunde planlägga över längre perioder”, sa en 

annan. Det långa perspektivet innebär också andra typer av utmaningar för 

ledaren, som en tredje informant förklarar det: ”Det är 10 år, så det är mer öppet i 

att forskningstemana är i förändring och ska vara i förändring. Det är mycket 

tydligare att här måste man in och leda andra till att forska bättre mer än att tro att 

det är ens egna konstiga idéer som ska vara bärande för det här.”  

Kort sagt är de flesta av de intervjuade projektledarna för SFF’er eniga om att det 

både är annorlunda att leda forskare än andra grupper av människor samt att 

SFF’er är annorlunda än andra forskningsprojekt.   

4.1.2 Spänningen mellan autonomi och kontroll 
Vad är det då som gör forskningsprojekt och speciellt SFF’er så annorlunda att 

leda? En dimension som nämns av många av informanterna är behovet av 

autonomi för forskarna som jobbar på projektet. Autonomi förstås här som att 

inom ramarna för centret definiera vad man forskar på och också i någon 

utsträckning hur man gör det. Att autonomin i någon mån begränsas av projektet 

kan upplevas som att står delvis i strid med forskaryrkets fria karaktär. Det blir 

projektledarens jobb att balansera medarbetarnas behov och individuella intressen 

med centrets projektplan så att båda förverkligas i så stor grad som möjligt. De 

flesta av ledarna beskriver att detta inte är alltför problematiskt då centrens ramar 

ofta är breda, så att de ger rum för kreativitet och att också undersöka nya spår. 

Även om det finns ramar, beskriver projektledarna att det är viktigt att 

medarbetarna inte upplever att de blir styrda i alltför stor grad. ”Kanske en bra 

ledare är en ledare som man inte lägger märke till. Om man börjar känna att någon 

är ledare, då är det kanske ett dåligt tecken egentligen,” konstaterar en 

projektledare. En annan beskriver det så här: ”folk vill gärna ledas, men i den 

riktning de själva vill gå”. En tredje konstaterar att: ”Det finns ett uttryck om att 

valla katter. Katter gillar inte att vallas, och det gör inte akademiker heller.”  

Ledaren ska alltså inte styra för mycket. Det här innebär att projekten i stället 

måste ledas på andra sätt. 

Medarbetarnas behov av autonomi kräver att ledaren är flexibel, lyhörd och har 

tillit till medarbetarna. Informanterna berättar att det är viktigt att projektledaren 

istället för att styra detaljerna i projektet fokuserar på att ge medarbetarna en 
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riktning att gå i och ramar att förhålla sig till. En ledare beskrev balansen mellan 

styrning och autonomi så här: ”Idealet är nog att vara relativt tydlig på vilka 

frågeställningar vi ska hitta svar på tillsammans men ganska öppen eller likgiltig 

när det gäller substansen”. En annan informant berättade att ledarens uppgift var 

att ge projektet en riktning: ”speciellt att få styrt aktiviteten i samma riktning. 

Definiera några mål som gör att alla jobbar mot det samma målet”. Ledaren har 

ett ansvar för att tydligt kommunicera planen för forskningen till medarbetarna, 

men det är inte bara ledaren som kan slå fast en plan utan denna utvecklas i dialog 

och samråd med de som jobbar på projektet. En informant uttryckte det så här: 

”Det är väldigt viktigt att ha en trygghet till att folk har en tillräcklig förståelse av 

vad det här är och hur deras eget arbete passar in. Att man inte börjar pressa andra 

förståelser ned över dem på ett sätt som är skadligt för deras arbete. Det kräver att 

du på sätt och vis både är väldigt uppmärksam på vad som händer och ganska 

tillbakahållen. Du ska bara ingripa om det är helt nödvändigt”. Projektledarna i 

den här studien berättar att de har hanterat balansen på olika sätt, men de allra 

flesta framhäver autonomi som viktigt. Bara en av informanterna berättar att hen 

också har upplevt att projektarbetare önskar styrning: ”[några forskare] önskar sig 

faktiskt att någon styr dem lite”, men konstaterar också att hen tror att detta beror 

på ”att de gärna vill bli sedda och att folk är intresserade i vad de gör”.  

Eftersom medarbetarna är relativt autonoma blir det upp till ledaren att skapa 

förhållanden som gör att forskarna får göra det de gör bäst – forska. Ledaren får 

därmed ansvar för att röja andra hinder ur vägen för medarbetarna. För att kunna 

göra detta krävs det också att ledaren har översikt över vad som händer i projektet. 

Flera av ledarna berättar att de upplever att det är viktigt att de är informerade om 

vad som sker så att de kan sköta sitt jobb som ledare av centret. ”Vi ska vara ett 

center som jobbar tillsammans och som får till mycket mer genom synergier. Då 

måste du veta vad som föregår”, sa en informant. ”Med en gång du tappar greppet 

och inte vet vad som föregår, då tror jag inte du blir en bra SFF-ledare”, sa en 

annan. De olika ledarna uttrycker varierande åsikter om hur man bäst möter 

förväntningen om autonomi och samtidigt har kontroll på aktiviteten i projektet.  

Projekten är organiserade på olika sätt. Som en konsekvens av detta varierar det 

också hur ledarna håller sig informerade om vad som sker i projektet. Många av 

projektledarna lyfter dock fram betydningen av att ledaren är närvarande, att man 
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kan diskutera saker och att man känner ens kollegor. En centerledare berättar: 

”Jag försöker hela tiden att vara mest möjligt närvarande. Jag tror det är väldigt 

svårt att driva ett SFF på e-post”. ”Det är viktigt att ha god kommunikation så att 

du är klar över vad som föregår”, konstaterar en annan. ”Det gäller bara att snacka 

med folk ganska ofta”, förklarar en tredje. Även om man utgår från olika 

projektstrukturer, berättar många att ledarens närvaro i projektet är viktig för att 

kunna ha kontroll över projektet. Flera av projektledarna uttrycker också att det är 

viktigt att projektledaren har kontroll över aktiviteten för att kunna leda den. På 

det här sättet är spänningen mellan autonomi och kontroll ofta närvarande i 

intervjuerna och sannolikt också i ledarskapet av projekten. 

Projektledarna förfogar också över mer formella styrningsstrukturer, ofta i form 

av en utvidgad ledargrupp med ett olikt antal delprojektledare där man diskuterar 

projektets framdrift och projektplanen. Några informanter berättar att de använder 

olika former för rapporter för att hålla sig informerade. Eftersom detta kan 

uppfattas som ett ingripande i forskarens autonomi, förklarar en av ledarna att det 

viktigt att de som ska rapportera förstår att det är projektets vetenskapliga kvalitet 

som står i centrum: ” [det är viktigt] att visa att vår intention inte är att vara polis 

och vara besvärliga […] men vårt mål är att säkra bra kvalitet”. Det är alltså 

forskningen och dess kvalitet som står i fokus när man eventuellt inskränker 

forskarnas autonomi eller ber om insyn i deras arbete. Den vetenskapliga 

kvaliteten är också viktig när man leder ett center för framstående forskning.  

4.2 Det formella ledarskapet 
En ledare för ett SFF har på samma sätt som andra projektledare ett ansvar för att 

projektet uppnår de mål som man har satt och att man förvaltar de resurser man 

har på ett ansvarsfullt sätt. Som en respondent också konstaterade: ”På så sätt är 

det likt all annan ledning. Även om det är tidsbegränsat så är det ju en struktur 

som ska möta de målsättningar som man har på ett optimalt sätt i relation till det 

mandat man har.”   

Den rubrik som är satt är projektledaren, för att illustrera det formella ansvar som 

följer med rollen centerledarna har i projektet. Det här innebär ansvar för att sätta 

mål och för att dessa också nås. Det är dock många olika typer av mål som ska 

nås. Några mål är vetenskapliga, andra mål gäller budget, men också personal och 
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en bra arbetsmiljö är viktigt. Det här är olika aspekter av det formella ledarskapet 

som beskrivs i mer detalj nedan. På samma sätt som forskningsledarrollen är 

projektledarrollen dimensioner delvis överlappande.  

4.2.1 Målstyrning  
Projektledarens ansvar för det formella i anknytningen till centret var en aspekt 

som kom tydligt fram i intervjuerna. Informanterna framstår som väl medvetna 

om vad de har lovat. Som en projektledare sa: ”Mitt mål är att hålla de löften vi 

gav i början när vi startade centret. Vi var faktiskt ganska ambitiösa. Vi lovade en 

vetenskaplig revolution [på vårt fält]. Nu måste vi bara se om det verkligen 

händer.” På ett likande sätt konstaterade en annan ledare också att hens jobb var 

“att den grundläggande forskningsidén, som man har fått pengar på bakgrund av, 

blir satt i verket, implementerad och utförd.” Det är alltså forskningsidén så som 

den är beskriven i projektplanen som styr och anger ramarna och målet för centret.  

Forskningsidén beskrivs i projektplanen som skickas till finansiären i samband 

med ansökningen. Som regel har den som leder centret också haft en viktig roll i 

utarbetandet av ansökningen. Planen fastslår de yttre ramarna för centret. En 

projektledare berättade: ”Det här centret är ju baserat på några idéer, några 

personer och sådant. Vi har skrivit en plan för hur det ska göras och det ska 

väldigt mycket till för att vi ska avvika från principerna i den planen”. Det verkar 

dock variera om, eller i vilken utsträckning, projektledarna använder planen som 

ett styrningsverktyg. ”Det är inte möjligt att planlägga för 10 år. Man måste vara 

väldigt flexibel men ha några röda trådar”, konstaterade en annan informant. 

Forskningsplanen beskrivs av informanterna som viktigast när man startar 

projektet, bygger upp verksamheten och lägger ramarna för det vidare arbetet. 

Flera av informanterna nämner att de regelbundet går tillbaka till planen för att 

kontrollera hur projektet ligger an, speciellt när de ska rapportera eftersom planen 

även utgör underlaget för rapporteringen till finansiären. Även om det verkar 

variera hur och i vilken utsträckning man använder planen när projektet pågår är 

de flesta projektledarna enig i att forskningsplanen är ett viktigt dokument. Planen 

ger en riktning, samtidigt som det också kan finnas andra hänsyn som väger tungt, 

t.ex. vetenskapliga hänsyn. Eller som en projektledare uttryckte det: “bra resultat 

som inte är i planen är fortfarande bra resultat. Det tror jag Forskningsrådet också 

inser.”   
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När det kommer till målstyrningen är de flesta av informanterna enig i att 

forskningsplanen är ett viktigt verktyg som används till att sätta ramar och fastslå 

principerna för forskning vid centret. Om man ska avvika från planen bör det 

föreligga goda vetenskapliga skäl.  

4.2.2 Beslutsfattande 
En viktig del av varje ledares roll är att fatta beslut. Så som Forskningsrådet har 

utformat programmet har ledaren formellt sätt ett starkt mandat. Många av de 

ledare som intervjuats beskriver ändå att man ofta har valt en demokratisk modell 

för att fatta beslut, men här varierar det mellan projekten hur mycket ledaren 

bestämmer på egen hand. ”Mandatet för SFF’er, där ligger ju väldigt mycket hos 

ledaren. Och det gjorde det ju också i praktiken. Det var ju helt klart SFF-ledaren 

som var chefen för det här projektet, men vi tog väl de flesta beslut i gemenskap”, 

berättar en centerledare. En annan förklarar att: ”Besluten fattas, de viktiga i 

gemenskap, men i sista instans är det ledaren som måste avgöra. Men du kan inte 

över längre tid gå mot alla delprojektledare. Det säger sig själv.” Projektledarna 

beskriver att de har ett starkt formellt mandat att fatta beslut, men i praktiken, och 

av orsaker som tidigare har diskuterats, kräver beslutsfattandet en mer jämlik 

struktur.  

De flesta projekt har organiserat sig i någon form av ledarteam. Även om både 

gruppens komposition, storlek och funktion varierar, framstår det som vanligt att 

den inkluderar åtminstone projektledaren, en biträdande ledare och en 

administrativ ledare. Kärngruppen tar ofta ansvar för den dagliga driften medan en 

större grupp bestående av personer som har ansvar för delprojekt ofta deltar i de 

större strategiska processerna. ”Jag vill kanske i större grad säga vårt ledaransvar 

än mitt ledaransvar. […] vi har en ledningsgrupp var alla de stora besluten fattas 

de facto i konsensus”, förklarar en projektledare. Det varierar alltså mellan 

projekten hur mycket makt ledaren i praktiken har, men de flesta uttrycker att det 

är viktigt att de stora besluten diskuteras och fattas gemensamt i en större grupp 

där man får en bredare förankring.  

4.2.3 Rekrytering och karriärutveckling   
För att man ska kunna nå målet man har satt för projektet är det viktigt att man har 

de rätta medarbetarna. Medarbetarens viktiga roll är ett tema som kom fram tidigt 

under intervjuerna. Forskare är som yrkesgrupp väldigt specialiserade och det är 
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inte alltid lätt att hitta en person som har den kompetens som projektet kräver, 

passar in i gruppen, och som är ”på marknaden” när man ser efter nya 

medarbetare. Speciellt viktigt här är rekrytering eftersom det kopplas tätt till 

projektets vidare utveckling. Många av ledarna prioriterar därför att vara delaktiga 

i anställningsprocesserna. ”Det har ju väldigt mycket att säga vem man anställer 

och det är ju ett viktigt ansvar för ledaren”, berättar en informant. ”Anställningar 

vill jag alltid vara med på”, sa en annan.  

Då personalkostnader ofta är en stor budgetpost kan en felanställning bli kostsam 

för projektet. Konsekvenserna är både finansiella men också innehållsmässiga, 

eftersom den person man anställer kommer att forma den vidare utvecklingen av 

projektet. Bemanningen av projektet blir därför ett både strategiskt och 

innehållsmässigt beslut: “De stora innehållsmässiga besluten var tätt knutna till 

vem vi anställde. […] Då var det på ett sätt viktigare att få rätt person. Det måste 

förstås passa med det överordnade målet, men det var viktigare med person än 

akademisk skolning”, förklarade en informant och en annan konstaterade: “Jag 

valde människor över substans så att säga.”  Rekrytering av medarbetare blir på 

det här sättet också ett styrningsinstrument.  

Eftersom alla projekt till sin natur är avgränsade i tid ska de som rekryteras till 

projektet också ha en karriär efter att deras projektanställning tar slut. Några 

personer är anställda på projektet under hela perioden, men många – ofta yngre – 

forskare ska också hitta jobb efter projektanställningen. Karriärutveckling är ett 

tema som många av projektledarna tar upp. En informant berättar: ”Uppgiften är 

först och främst att lyfta kollegor i de riktningar vi har kommit överens om att de 

ska gå forskningsmässigt. Att lyfta deras karriärer i en riktning som också lyfter 

centrets forskningsmålsättningar tänker jag är huvudutmaningen”. Att 

projektledaren känner sina medarbetare och deras planer är en förutsättning för att 

lyckas, förklarar en projektledare: ”Det går ut på att förstå vad de gör, vad de har 

för mål, vad de vill, vart de vill och sånt.” Ledaren måste också se när 

medarbetarna gör något bra och erkänna det jobb de gör.  

4.2.4 Arbetsmiljö för teamsamverkan  
Arbetsmiljö är också ett viktigt tema för projektledarna. En bra arbetsmiljö är 

viktig både för att de anställda ska trivas men också för projektets resultat. 

Informanterna berättar att ledaren har en viktig funktion här: ”Jag tror att en viktig 
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del av vårt arbete, speciellt mitt och min administrative ledares, är att också måna 

om att vi har en bra social miljö”. Ledaren har en viktig roll i att skapa 

arbetsmiljön, men på samma sätt som när det gäller målstyrning och rekrytering 

så har ledaren primärt ansvar för att slå fast ramarna, att etablera några 

förhållningsregler som gäller för alla och att därefter föregå med gott exempel. En 

ledare uttryckte det som ”att folk ser att det är något de kan vinna på att jobba 

tillsammans”.  

I intervjuerna kopplar informanterna arbetsmiljön till projektens framgång och 

innehåll. Det är viktigt att miljön främjar samarbete. Det innebär att det måste 

finnas platser där medarbetarna kan mötas, både formella platser som seminarier, 

möten och konferenser, men också informella platser som köket eller pausrummet 

anses som viktiga.  Samtal beskrivs som viktiga för att de som jobbar på projektet 

ska kunna vidareutveckla sina idéer och vara produktiva. Centret har här en viktig 

funktion i att erbjuda en intellektuell miljö som stimulerar till bra forskning säger 

flera av projektledarna. “Det jag uppfattade som det viktigaste var egentligen att 

man byggde en miljö, så att man hade en gemenskap runt forskningen så att man 

kunde utbyta tankar och idéer, få impulser utifrån och organisera saker 

tillsammans och sådana saker.” En annan sa: “Man måste skapa en framstående 

miljö så att folk kan växa. Skapa en miljö där de är glada, de producerar bra 

forskning, de interagerar med varandra, lär av varandra. Skapa en intellektuell 

miljö.”  Så som det framgår av dessa kommentarer handlar det inte bara om att 

skapa en miljö, utan också om att skapa ett team som jobbar tillsammans. ”Vi är 

ett team som utfyller varandra”. En annan sade det så här: ”Jag säger inte att 

[miljön] var utan press, men jag tror den var tillräckligt stöttande så att folk 

betedde sig som ett team istället för som individer mot varandra. Att bygga den 

här typen team-känsla var viktigt.” Även om forskning inom många discipliner 

ses på som något individuellt, framstår det i dessa intervjuer som att erfarenheten 

av att jobba tillsammans i ett team en viktig del av livet på ett SFF. 

4.3 Ledaren som inspiratör 
Inspiration är en viktig ingrediens i ledarskapet av ett SFF, enligt informanterna. 

”Militär ledning består ju i väldigt stor grad av att få folk att göra det de inte har 

lust att göra. Här handlar det om folk som ska inspireras till att göra det de har lust 

att göra”, sade en av informanterna. En annan förklarade det så här: ”Det är viktigt 
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för mig som ledare att jag kan möjliggöra en bra projektdrift och att det också är 

roligt att jobba med projektet. Att de känner en inspiration.” Ledaren har här en 

roll som inspiratör. 

Ett sätt man gör det här som ledare är genom att skapa projekt som forskarna har 

lust att jobba med. Så här förklarar en centerledare det: ”Jag tror inte att du kan gå 

till en forskare och säga ’det här ska du göra nu’. Det har jag ingen auktoritet till, 

om de inte tycker att det är intressant att jobba med dig. Det gäller att komma på 

och vara med på projekt som folk tycker att är intressanta”.  ”Alltså mitt jobb är 

mer att inspirera till att skaffa mer pengar, och få nya folk och nya projekt”, sa en 

annan. Ledaren måste alltså i en viss utsträckning anpassa sig till vad hen tror 

fångar kollegornas intresse. ”Det är egentligen en inspirationskälla mer än en 

ledare man behöver”, konstaterar en av centerledarna.  

Den norska SFF-modellen är upprättad för att utveckla ledande forskningsmiljöer 

i Norge. I intervjuerna uttrycker flera av informanterna att det också är viktigt att 

ledaren själv är en framstående forskare. Det är viktigt både för att ha trovärdighet 

som ledare och för att kunna inspirera medarbetarna vid centret. Här påpekar flera 

av projektledarna att man i kraft av sin person ska fungera som en inspirations-

källa och rollmodell. ”Det är faktiskt en viktig del av att vara en ledare för ett 

center för framstående forskning. Du måste vara en rollmodell”, berättar en 

projektledare.  

För att kunna vara en rollmodell är det viktigt att ledaren har en viss tyngd inom 

det forskningsfält hen jobbar inom: ”Du ska ha så pass akademisk tyngd att du blir 

tagen på allvar av många”. En annan beskrev det som att det var viktigt att man 

har en hög akademisk standing: ”Det är sådant som man inte nödvändigtvis tänker 

på som en hjälp men jag tror det hade varit svårt att styra ett center utan att ha den 

tyngden. Då får man liten trovärdighet i miljöer som dessa. Man måste vara både 

forskare och ledare.” ”Hade inte jag varit en akademiker inom ett av de här fälten 

så vet jag inte om jag hade haft så mycket att tillföra som ledare alltså”, 

konstaterar tredje projektledare.  Ledarens renommé som forskare uppfattas alltså 

som ett viktigt element i om hen ska kunna leda centret.  

Som en ledare av ett projekt som ska skapa världsledande forskningsmiljöer blir 

förväntningarna till ledarnas egen forskning höga. Några av ledarna berättar att 
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det här sätter press på dem. ”Man kan väl kanske säga att fallhöjden är lite högre 

när man är en ledare för ett center för framstående forskning så bör ju det man gör 

vara framstående också”, uttryckte en av informanterna det. En annan beskrev hur 

man mäter framgången: ”Antalet publikationer, vilka tidskrifter du publicerar i, 

alla sätt forskargemenskapen erkänner dig, det vill säga priser, o.s.v. Jag 

föreställer mig att mina kolleger förväntar att ledaren gör det bäst”.  Samtidigt 

måste man som ledare också vara noga med att balansera sin egen önskan om att 

vara en bra forskare med de andra forskarnas behov. En ledare påpekar att det är 

viktigt att man ger dem uppmärksamhet för det jobb de gör ”att det inte är jag som 

tar hela äran för det som de producerar”. 

Ledarens uppgifter också involverar annat än forskning och trots att 

förväntningarna är höga är tiden till egen forskning knapp. ”Jag använder i princip 

all min fritid till att komma ikapp med min egen forskning”, berättar en 

projektledare. ”Det är klart att det har varit många arbetstimmar som måste till. 

Det tror jag är svårt att undgå om du ska ha översikt och ett finger med i 

forskningen”, berättar en annan. Projektledarna hanterar balansen mellan 

forskning och ledning på olika sätt, men det är tydligt att det för majoriteten av 

dem är viktigt att fortsätta med sin egen forskning, att inte ”bara vara en 

administratör”. Dubbelrollen forskare och ledare är alltså ett viktigt element när 

man leder ett forskningsprojekt av den här typen. 

4.4 En balansgång för framstående forskning  
Balansgången mellan rollerna projektledare, forskningsledare och forskare är inte 

alltid enkel, berättar projektledarna. Förväntningarna är höga samtidigt som de 

administrativa uppgifterna upptar för stor del av arbetstiden. Några av ledarna 

uppger att de har upplevt en del problem med sin egen organisation. ”Det var 

lärande, att förstå att man måste försöka att styra undan en hel del organ på 

universitetet […] För det som sker när man börjar med det där är att det suger upp 

all energi till något som bara är en meningslös aktivitet”, förklarade en 

projektledare. De problem de berättar om gäller till exempel tunga interna 

processer, utmaningar med att hitta sin plats i organisationen och att enas om en 

lösning som tar tillvara arvet efter centret när projektet avslutas samt olika 

förväntningar om hur mycket och vilken typ av hjälp man kan få. I de tillfällen där 

man har upplevt problem beskrivs högre nivåer i den egna organisationen oftast 
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som orsaken. De flesta berättar att relationen till finansiären är god och att de krav 

de möter vid rapporteringen är både rimliga och till dels också nyttig för dem 

själva, även om en informant också berättar om problem här. Samlat sett ger 

centerledarna uttryck för att de använder mycket tid till intern administration. Tid 

de säger att de hellre hade använt på projektet och forskning.  

När det kommer till den administrativa delen av projektet är det viktigt att också 

nämna de administrativa ledarna, som många av informanterna lyfter fram som en 

viktig resurs i projektet och ett stöd i deras ledarroll. Speciellt när det kommer till 

mer tekniska frågor som budget och rapportering har de administrativa ledarna en 

viktig funktion. De administrativa ledarna ingår ofta i ledarteamet. Man ser här en 

arbetsfördelning, där den administrativa ledaren har en viktig roll som förbindelse 

speciellt inom centret men också utåt mot resten av organisationen. ”Vi hade en 

administrativ ledare som var väldigt duktig och tog mycket av det praktiska. Folk 

hade ju det enklare att betro sig till henne än till mig. Jag fick ju ofta en hint från 

henne hur folk hade reagerat på olika saker,” berättar en av ledarna. En annan 

berättar om sin administrativa ledare: ”hon är jätteduktig, speciellt på att känna till 

universitetets regler och riktningslinjer och sådant”. Den administrativa ledaren 

får tillsammans med projektledaren en nyckelroll i organisationen. 

I intervjuerna kom det tydligt fram att alla projektledare för den här typen av 

forskningsprojekt ansåg att ledarskap i akademiska miljöer är annorlunda än i 

andra miljöer. Ledaren för de här projekten har inte bara ett ansvar för att man 

uppnår målen man har slått fast i projektbeskrivningen. Man har också ansvar för 

att skapa förhållanden som gör att de som arbetar i projektet producerar 

framstående forskning. Många av centerledarna uppfattar det här som en av de 

viktigaste uppgifterna de har. Det handlar till stor del om forskningsresultat och 

publikationer, men också om att skapa en dynamisk miljö där forskare får utforska 

nya och banbrytande idéer. Forskningen står i centrum. ”Vi är ett center för 

framstående forskning. Förstås uppmuntrar vi framstående forskning och vi 

försöker att hjälpa så gott det går för att skapa en så bra miljö som möjligt så att 

de [medarbetarna] kan göra framstående forskning”, sa en projektledare. Målet 

med hela projektet är att uppnå forskning i världsklass. ”Det är ansträngande att 

göra den typ av forskning vi gör. Om man inte gör det med hög kvalitet är det 

bättre att göra något annat. Gå på bio. Höra på en konsert eller något annat, om 
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man inte gör det ordentligt”, konstaterade en annan. Som ledare har man därför 

också ett ansvar att bidra till den vetenskapliga vidareutvecklingen. Du är inte 

bara en ledare. Du är också – eller kanske framför allt – en forskare.  

5 Diskussion 
Den här studiens mål är att belysa hur projektledare uppfattar sin roll i ett 

externfinansierat projekt i en akademisk miljö. De projektledare som har 

intervjuats kommer från flera olika institutioner och akademiska fält. I tillägg har 

de varit ledare på olika tidpunkter och centren de leder eller har lett har olik 

organisering, något som kan bero både på deras varierande storlek och på andra 

praktiska orsaker. Med detta i bakhuvudet kunde man kanske förvänta sig en stor 

variation i hur projektledarna uppfattar sin roll. Det är förvisso en variation, men 

när man börjar bena ut svaren på frågan visar det sig många återkommande 

element i synen på rollen som projektledare.  

Det kanske mest slående var enigheten om viktigheten av den akademiska 

kontexten. Målet med studien har varit att belysa hur projektledarna uppfattar sin 

roll. Resultatet från studien visar att projektledarrollen är tydligt förbunden med 

det att vara en ledare i en akademisk miljö. Dualiteten mellan rollen som forskare 

och rollen som ledare är kärnan i det att leda projekt i en akademisk miljö. 

Kontexten för ledarskapet, akademin, blir här en förutsättning för att förstå 

föremålet för ledarskap, projektet. Nästa steg är därför att diskutera det som har 

framkommit i ljus av existerande kunskap om ledarskap i akademiska miljöer.  

5.1 Att valla katter?  
Ledarskap innebär att utöva legitim auktoritet (Larsen 2003, s. 102). Det blir då 

viktigt att man ser närmare på vilka grunder det finns som kan ge legitimitet till en 

ledare i en akademisk kontext, en kontext som präglas av att ledarens uppgift här 

är att leda människor med starka personligheter som inte vill bli styrda, eller som 

några av informanterna i den här studien beskrev det, att valla katter.  

5.1.1 Akademiskt verksamhetskunnande  
Legitimiteten i en akademisk kontext kan vara baserad på en formell auktoritet, en 

forskningsmässig auktoritet eller en karismatisk auktoritet (ibid.). För att bli 

uppfattad som en legitim auktoritet och kunna lyckas som ledare i den här typen 
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projekt är det en förutsättning att ledaren har både formell och informell 

auktoritet. Samtidigt blir det också tydligt att bara formell auktoritet utan 

vetenskaplig auktoritet är inte tillräckligt i sig själv. Man måste vara en bra 

forskare för att kunna leda ett SFF. Det här stämmer överens med det som Olsen 

(citerad i Larsen 2003) har funnit: den grundläggande legitimerande principen är 

vetenskaplig kompetens.  

I den här studien kan ledarens formella auktoritet kopplas till den formella rollen 

som projektledare, medan de två andra dimensionerna är kopplade till det som här 

har kallats det informella ledarskapet och ledarens roll som inspiratör. Här kan 

man också anta att den forskningsmässiga auktoriteten kan bidra till ledarens 

karismatiska auktoritet. Om eller i vilken utsträckning projektledarna kan sägas 

vara karismatiska ledare, med förmåga att i kraft av sin person påverka och 

inspirera medarbetarna, kan dock inte härledas från den här studiens resultat. Det 

som kan konstateras är att denna typ av legitimitet är viktig.  

Det som har varit tydligt är att det krävs forskningsmässig auktoritet för att kunna 

leda ett center för framstående forskning. Det här stämmer överens med de 

resultat Bryman finner i sin genomgång av forskning på akademiskt ledarskap: ”in 

research-focused contexts, [leaders] will need to have strong reputations as 

researchers themselves. Further, it implies that they will need to maintain a level 

of research performance once they become heads” (Bryman 2006, s. 705). Det här 

kan också ses i den här studien, där flera av projektledarna beskriver viktigheten 

av att de själva är aktiva forskare, både för att kunna vara trovärdiga ledare men 

också för att de ska kunna vara rollmodeller för andra.  

5.1.2 Inspiration eller inre motivation? 
En ledare i den här kontexten har en viktig roll som inspiratör. Detta är en roll de 

har i kraft av sina vetenskapliga meriter och det att vara en ”bra forskare” är 

viktigt för att kunna inspirera medarbetarna.  

En modell som har visat sig vara fruktbar för att förstå ledarskap i andra studier av 

ledarskap är modellen transformativt ledarskap (Bass 1985). I korthet är 

transformativt ledarskap en process där ledare genom samhandling inspirerar sina 

medarbetare och stimulerar deras intellektuella förmågor så att både 

medarbetarnas motivation och prestationer ökar. Tidigare studier har funnit att 
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transformativt ledarskap är en modell som kan vara nyttig för att förstå 

forskningsledarskap (Braun et al. 2016; i den här kontexten, se speciellt Tobiassen 

2012). 

Transformativt ledarskap bygger på fyra pelare: idealiserad påverkan, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulering och personlig omtanke (Bass 

1985). I den här kontexten blir det viktigt att ledaren är en rollmodell som i kraft 

av sin person klarar att stimulera medarbetarna och inspirera dem till att 

vidareutveckla sina forskningsidéer. Detta visas i den här studien t.ex. genom att 

informanterna betonar vikten av att vara en rollmodell och en inspirationskälla för 

medarbetarna. Projektledarnas roll som inspiratör är därför viktig. 

I en akademisk kontext är inre motivationsfaktorer viktigare än yttre (Blackmore 

& Kandiko 2011). En viktig inre motivationsfaktor här är att forskaren får bedriva 

nyfikenhetsdriven forskning, men de önskar också att deras arbete erkänns av 

andra. Ledaren har här en viktig roll, eftersom avsaknaden av återkoppling från 

ledningen ofta uppfattas som de-motiverande för forskare (Jindal-Snape & Snape 

2006). Detta framstår också som viktigt för deltagarna i den här studien. Ledarens 

närvaro framhålls som en förutsättning för att de ska kunna ge återkoppling där 

det är behov för det, samt att se medarbetarna och erkänna deras jobb. För att 

kunna bidra till den inre motivationen är det alltså viktigt att projektledaren är 

närvarande i vardagen och håller sig informerad om medarbetarnas arbete. 

Samtidigt måste ledaren hitta en jämvikt mellan insyn och erkännande, eftersom 

faktorer som konstant rapportering och samarbetsproblem också verkar de-

motiverande (ibid.). I dessa intervjuer framstår det dock inte som att ledarna aktivt 

jobbar med att motivera sina medarbetare. Så som en projektledare konstaterade: 

”Vi har haft fördelen av att vi stort sett upplever att vi har haft väldigt motiverade 

och duktiga medarbetare. Så där har vi få ledarskapsutmaningar, kanske färre än 

många andra platser. Vi har faktiskt folk som vill göra något.”  

Kort sagt, medan den autonoma forskarvardagen kan vara en motiverande faktor, 

är det också viktigt att forskaren upplever att få erkännande för sitt jobb utan 

alltför mycket administration. Ledaren har dock också en viktig roll som 

inspiratör, något som i sig själv också kan bidra till medarbetarnas inre 
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motivation. Om så faktiskt sker har dock inte kunnat bevisas i den här studien. Det 

som är tydligt är att det uppfattas som viktigt för ledarna av den här typen projekt.  

5.1.3 Balansen mellan styrning och autonomi 
Forskarens autonomi framstår i intervjuerna som något som är givet, något 

inneboende i systemet, ett faktum som projektledarna måste förhålla sig till. Så 

som Raelin (1995; citerad i Braun et al. 2016) konstaterar: “academic freedom or 

professional autonomy represents not only a primary basis for career choice by 

those in the academic profession but also the pivot around which one establishes 

the value of professionalism in academy”. Forskarens autonomi är den 

underliggande premissen för hens arbete på projektet.  

Ingen av informanterna ger uttryck för att man önskar att begränsa autonomin, 

men några nämner att det kan vara behov för att ge en liten puff för att uppmuntra 

dem att ta forskningen i en annan riktning om någon går alltför långt utanför 

projektets plan. I den här kontexten framhålls det som viktigt att ledaren klarar att 

balansera behovet av information och kontroll som följer med ledarrollen med 

medarbetarens behov för autonomi. Studier av kunskapsarbetare1 i olika branscher 

har visat att autonomi är viktigt för att de ska kunna göra ett bra jobb. Om man ser 

på faktorer som upplevs att hindra kunskapsarbetaren i att göra sitt jobb kan man 

bl.a. nämna detaljstyrning (Alvesson & Svenningsson 2003).  

Även om autonomin hålls högt framgår också att det är viktigt att projektledaren 

förvaltar det mandat man har: att nå projektets mål. Här är projektplanen det 

styrningsverktyg som används. Det ledarna beskriver här är dock en form för 

styrning som inte handlar om direkta order och befallningar, utan mer om att 

uppmuntra medarbetarna till att hålla sig innanför ramarna som anges av 

projektplanen. Styrningen sker i den här kontexten att genom diskussion och 

vetenskaplig dialog. På det här sättet lotsar ledaren medarbetarens forskning så att 

den faller innanför centrets ramar.  

Forskning, speciellt grundforskning, är till sin natur osäker. I dessa projekt blir 

projektplanen i många fall därför mer en vision för vilka problem man önskar 

undersöka än en ritning med en klar lösning. Här kan det se ut som att 
                                                           
1 Kunskapsarbetare förstås i den här kontexten som personer som har ”high degrees of expertise, 
education, or experience, and the primary purpose of their jobs involves the creation, distribution, 
or application of knowledge” (Davenport 2005, s. 10).  
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projektledarna har tagit några av de goda råd som Christensen och Kreiner (1997) 

kommer med till projektledning i en ofullkomlig värld, speciellt när det gäller det 

att sätta mål. Christensen och Kreiner (1997, s. 108) säger att projektvisionen ska 

vara konkret, men samtidig ska den göra det möjligt för deltagarna att känna igen 

och definiera sina personliga intressen i visionens förverkligande. Det här 

överensstämmer bra med vad många av projektledarna beskriver när det kommer 

till styrning av centren. Det är tydligt att man har en plan med en vision om en 

vetenskaplig revolution, som en av projektledarna uttrycker det. Inom ramarna 

den planen anger ska det vara möjligt för projektets medarbetare att definiera sina 

egna projekt. Christensen och Kreiner (1997, s. 109) påpekar också att det är 

viktigt att projektledaren skapar sin egen verklighetsuppfattning för projektet, men 

att den inte har större auktoritet än deltagarnas.  

Även om många av de projektledare som intervjuats här berättar att de helst fattar 

beslut genom konsensus och på ett jämlikt sätt, är det också tydligt att det finns en 

medvetenhet om att de har fått ett mandat från Forskningsrådet att bestämma när 

det finns behov för det. Att de på ett sätt har en roll som primus inter pares. I hur 

stor utsträckning man faktiskt väljer att utnyttja det här mandatet varierar mellan 

center. Här kan det finnas indikationer på att centrens olika akademiska tradition 

spelar en roll, men det här materialet är för litet för att kunna visa till annat än 

anekdoter, men observationen kan finna stöd i forskning gjord av bl.a. Kekäle 

(1999).  

5.1.4 Karriärutveckling 
Som många andra tjänster inom akademin och projektledning är centerledarens 

och medarbetarnas arbete avgränsat i tid. Speciellt för unga forskare är det viktigt 

att hen har de kvalifikationer som gör det möjligt att gå vidare inom den bransch 

hen önskar. Karriärutveckling – framför allt för yngre forskare – har också visat 

sig vara ett viktigt tema för projektledarna i den här studien. Flera av 

informanterna beskriver hur de tillsammans med de yngre forskarna definierar 

karriärmål och strategier för att uppnå dessa.  

För de forskare som har kommit längre i karriären, beskriver informanterna att det 

är viktigt att erkänna att de är experter på sitt eget fält. De förtjänar därför 

projektledarens respekt och att ha frihet att fortsätta vidareutveckla det de har 

byggt sin karriär på. Oberoende om det gäller yngre eller äldre forskare är en 
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gemensam nämnare att forskarna har ett längre tidsperspektiv på sin karriär än 

projektet. En projektledare reflekterade runt det här och sa: ”Om du ser en 

institutledare, de tror kanske de har en arme de kan dirigera, men de har de inte 

för forskaren har ett lite längre tidsperspektiv än han på toppen. De har hela sin 

karriär.”  

När det kommer till de äldre forskarna är det ofta en förväntning om att de går 

tillbaka till sitt vanliga forskarjobb. Detta gäller också för centerledarna. 

Projektledaren utsätts i ledarrollen för en liknande press som andra ledare i en 

akademisk organisation. Efter att projektperioden är över ska man gå tillbaka till 

sitt vanliga forskarjobb, där din projektmedarbetare kan bli din nya ledare. 

Medvetenheten om den gyllene regeln – behandla andra så som du önskar att 

andra ska behandla dig – gäller därför speciellt i akademin (Rowley & Sherman 

2003, s. 1061).  

5.1.5 Teamutveckling 
När en medarbetare rekryteras binder hen sig till de ramar som definierar centret. 

Eftersom en direkt styrande ledarstil inte anses fungera i en akademisk miljö, blir 

det också tydligt att man aktivt rekryterar medarbetare vars forskningsprofiler 

passar centrets forskningsplan. Även om flera av projektledarna beskriver att 

forskarens profil har varit huvudkriteriet i rekryteringen, framgår det också av 

intervjuerna att det också är viktigt att medarbetaren blir en del av gruppen. 

Ledarna jobbar därför också för att skapa en bra arbetsmiljö, så som en ledare 

också konstaterade: ”Du vet, det där att vara på jobb och så konstatera igen och 

igen att du känner igen kollegorna dina på skrattet. Det är något fantastiskt att 

vara en del av en miljö”. 

En bra arbetsmiljö stödjer centrets vetenskapliga ambitioner. Flera av 

projektledarna beskriver att det är viktigt att uppnå en team-känsla. Det här kan 

framstå som något överraskande, då normen, eller åtminstone stereotypen, inom 

många vetenskapsfält länge har varit den ensamma forskaren. Behovet för 

forskning som löser mer krävande problem har synliggjort behovet för mer 

samarbete. Det här kallas ”team science” eller lagvetenskap, och blir en vanligare 

modell för organisering av forskningsverksamhet (Bennett & Gadlin 2012). Det 

här återspeglas också i intervjuerna och är föga överraskande då centren har höga 



 28 

vetenskapliga ambitioner som i många fall kräver samarbete på tvärs av 

discipliner för att de ska lyckas.    

5.2 En rollfusion  
När det kommer till ledarskap i forskningsinstitutioner skiljer Braun et al. (2016) 

mellan att leda forskningsinstitutioner och att leda forskare. Den första typen av 

ledarskap kallar de administrativt ledarskap. Administrativt ledarskap utövas av 

personer som har en formell ledarposition, som rektorer, dekaner och prefekter. 

Den andra typen kallar de forskningsledarskap. Den typen ledarskap utövar alla 

forskare som leder andra forskare.  

Det är inte alla av de administrativa ledarroller som beskrivs av Braun et al. som 

är aktuella att jämföra en här studiens resultat med. SFF-ledarnas situation är mest 

jämförbar med situationen för ledare på lägre nivå i den akademiska hierarkin, 

som prefekten eller institutledaren. På den här nivån utövas ledarskapet mer 

direkt. Ledare på den här nivån har t.ex. ofta ansvar för budget, arbetsmiljö, 

samverkan och konflikthantering. Dessutom styrs majoriteten av forsknings-

aktiviteterna på den här nivån (Bryman 2006, s. 694). 

Om man ser närmare på ledarskapsmodellerna som Braun et al. presenterar kan 

man återfinna många element av dessa också i den här studien och man kan dra 

paralleller till de olika dimensionerna av rollförståelsen bland studiens 

projektledare. Skillnaden mellan Brauns teoretiska modell och resultaten här är att 

det framstår som att de olika rollerna sammanfaller hos projektledaren för center 

för framstående forskning. Projektledaren möter de utmaningar som den 

administrativa ledaren möter men måste också hantera forskningsledarskapet och 

hitta balansen mellan autonomi och kontroll samtidigt som man inspirerar till 

framstående forskning. När det kommer till de här projekten är alltså samma 

person som balanserar bägge roller och utövar de olika formerna för ledarskap.  

Utifrån hur informanterna beskriver ledarskap i ett forskningsprojekt ser det 

annorlunda ut än ledarskap i andra typer av projekt. I förlängningen kan det alltså 

tolkas som att det som är speciellt med projektledning i en akademisk miljö inte är 

projektledningen, utan den akademiska miljön. Rollen som projektledare 

kompletteras av rollen som forskningsledare.   
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En viktig poäng med temat som gäller kontextens exceptionalitet är att de flesta 

av informanterna har begränsad erfarenhet av att leda projekt i andra 

verksamheter. Även om deras referensramar är begränsade kan man anta att deras 

uppfattning påverkar deras beteende. Som Andersson (2013, s. 4) konstaterar, är 

de övertygade om att akademin är omöjlig att styra och forskare svåra att leda, så 

påverkar det de faktiska förutsättningarna. Metaforen om att valla de akademiska 

katterna kan därmed bli en självuppfyllande profetia.  

6 Avslutning 
Det här arbetet har undersökt hur projektledare i forskningsprojekt i en akademisk 

miljö uppfattar sin roll. Det som studien speciellt har visat är spänningen mellan 

forskningsledning och administration som bor i projektledarollen i den här 

kontexten. Studien har också visat att en projektledare i en akademisk miljö 

samtidigt är beroende av den här dualiteten för att lyckas i sitt arbete.  

I en vardag som ställer större krav till forskaren är det fortfarande det akademiska 

verksamhetskunnandet som lägger grunden för ledarens legitimitet. Att ledaren 

själv erkänns som en framstående forskare och har en förståelse för den 

verksamhet som ska ledas, är en förutsättning för att kunna leda ett akademiskt 

forskningsprojekt av den här typen. Det som ger erkännande är forskarens 

vetenskapliga meriter medan det formella ledarskapet beskrivs i mer negativa 

termer.  

Att balansera mellan forskningsledarskap och projektledarskap i en akademisk 

miljö kan framstå som utmanande, speciellt när status och legitimitet i de här 

miljöerna följer en egen logik: ”Det är en hierarki, men grunden är annorlunda. 

Det är inte din titel, jag menar förutom att vara professor bla bla, men det är vad 

du har publicerat och om de respekterar ditt arbete eller inte”, sade en 

projektledare, och lade till att hen upplevt att kolleger tyckte det var konstigt att 

hen valde att vara centerledare: ”de ifrågasatte varför jag ville vara en 

administrator”.  

Metaforen att valla katter beskriver det omöjliga i att få en grupp egensinniga 

individer att gå i samma riktning. Kan man då säga att ledarrollen i projekt i 

akademiska miljöer kan jämföras med att valla katter? När det kommer till 
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forskare är det förvisso kanske inte alltid enkelt att få dem att gå i samma riktning, 

men studien har visat att projektledarna åtminstone uppfattar att det är viktigt att 

den som är ledare jobbar för att ge gemensamma ramar. I den här kontexten blir 

ledarens roll dock mer att vara en inspiratör och diskussionspartner än en herde.  

Även om forskare också beskrivs som egensinniga individer, framgår från den här 

studien att projektledarna uppfattar det som viktigt att skapa ett team. Teamet har 

kanske inte alltid exakt samma mål, men de jobbar inom samma ramar. Att både 

få in de rätta medarbetarna och att förbereda dem på en fortsatt karriär efter att 

projektet avslutats de är också viktiga element här.     

Det här arbetet har fokuserat på projektledarnas uppfattning av sin egen roll, som 

befinner sig i skärningspunkten mellan forskning och administration. I framtida 

studier hade det varit intressant att undersöka projektmedarbetarnas erfarenheter, 

speciellt de som är i starten av sin forskarkarriär, men också mer erfarna forskare 

som deltar i projektet. En tredje intressant grupp är de administrativa ledarna, som 

nästan alla projektledarna nämnde som en viktig person i projektet. Hur den 

administrativa ledaren bidrar till att projektet blir framgångsrikt är också ett 

möjligt tema för vidare forskning.  

En fråga som det här arbetet inte har ställt är om det är en skillnad mellan 

projektledare i forskningsprojekt som fokuserar på grundforskning och 

forskningsprojekt som är mer marknadsnära. Finns de roller som identifierats här i 

också en icke-akademisk forskningskontext? Och inte minst, är ledarskap i 

forskningsprojekt annorlunda jämfört med ledarskap andra projekttyper? Det här 

är frågor som detta arbete lämnar över till den fortsatta forskningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1:  Intervjuguide 
Frågorna i dokumentet avser att fungera som en grund för intervjuerna. Det 

kommer att ställas följdfrågor och bes om exempel vid behov. 

Inledning 

- Kan du berätta kort om centret och dess organisering? 

 
Fördjupning 

Vardagen som ledare: 

- Hur ser din vardag ut som ledare? 

- Hur jobbar du som ledare för att uppnå projektets mål? 

o Har det funnits situationer där centrets mål har kommit i konflikt 

med andra mål? 

- Vad är din roll när man fattar beslut inom projektet? 

- Hur bidrar du till att motivera dina medarbetare? Kan du ge exempel? 

- Hur hanterar du situationer när det uppstår (vetenskapliga) oenigheter? 

- Vad har varit utmanande för dig som ledare? 

o Finns det något som hindrar/hjälper dig i ditt ledarskap?  

- Är det någon skillnad i att leda ett SFF jämfört med andra projekt? 

o Skulle du ha gjort något annorlunda om du fick börja om igen? 

 
Ledarrollen: 

- Hur uppfattar du din roll som projektledare?  

- Vad anser du att det viktigaste arbetet är för en ledare? 

- Har du upplevt några skillnader mellan att vara ledare och att vara en 

vanlig forskare? 

- Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?  

o Kan du ge exempel på en situation där ditt ledarskap lyckats 

speciellt bra? 

- Vad betyder ledning för dig? 

o Vad karaktäriserar en bra ledare? 

 
Avslutning 

- Utifrån min frågeställning, är det något du vill komplettera med?  
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Bilaga 2:  Brev till informanter 
 

Hej [SFF-ledare]! 

Mitt namn är Hanna Karv och jag genomför i höst min sista termin av 

magisterprogrammet i projektledning på Karlstads universitet. Som en del av detta 

genomför jag nu en studie av projektledarskap i forskningsprojekt. Syftet med 

studien är att belysa projektledarens roll i ett forskningsprojekt i akademisk miljö 

och jag kommer att koncentrera mig på SFF’er som ett speciellt tillfälle här.  

Som ledare av [center] kontaktar jag därför dig då jag önskar att intervjua dig om 

din roll som projektledare. Jag önskar i första hand att genomföra intervjun på din 

arbetsplats, men om det inte är möjligt hoppas jag att vi kan genomföra intervjun 

elektroniskt via t.ex. Skype. Du är garanterad konfidentialitet, d.v.s. namn, 

yrkestitel och eventuella uttalanden etc. kodas så att de inte kan spåras tillbaka till 

dig som enskild individ.  

Intervjun förväntas ta 30-60 minuter. Vårt samtal kommer att spelas in digitalt och 

transkriberas i sin helhet. Rådata och transkriptioner kommer att hanteras och 

bearbetas av undertecknad och vid behov även av handledare på̊ kursen. All 

rådata och alla transkriptioner raderas efter avslutat arbete. Du har även rätt att 

närsomhelst avbryta intervjun om du skulle önska. Ingen ersättning för att delta 

utgår.  

Studien kommer att publiceras i form av en D-uppsats. Den kommer att vara 

tillgänglig på internet på http://kau.diva-portal.org. Som deltagare i studien är du 

varmt välkommen att ta del av resultatet. Om du har frågor om studien kan du 

också ta kontakt med min handledare Henrik Bergman (henrik.bergman@kau.se). 

Tack för att du bidrar till att belysa detta intressanta område! 
 

Med vänlig hälsning, 

Hanna Karv 
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Tabell 2 Översikt över SFF-I, SFF-II och SFF-III center 

SFF-I SFF-II SFF-III 
1. Aquaculture Protein 

Centre 
1. Center for Biomedical 

Computing 
1. Birkeland Centre for 

Space Science  
2. Bjerknes Centre for 

Climate Research 
2. Center for Cancer 

Biomedicine 
2. Centre for Arctic Gas 

Hydrate, Environment 
and Climate  

3. Center for Advanced 
Study in Theoretical 
Linguistics 

3. Centre for Ecological 
and Evolutionary 
Synthesis 

3. Center for Autonomous 
Marine Operations and 
Systems  

4. Centre for Integrated 
Petroleum Research 

4. Centre for Geobiology 4. Centre for Biodiversity 
Dynamics  

5. Centre for Medieval 
Studies 

5. Centre for Immune 
Regulation 

5. Centre for Multi-
lingualism in Society 
across the Lifespan  

6. Centre for Molecular 
Biology and 
Neuroscience 

6. Centre for Theoretical 
and Computational 
Chemistry 

6. Centre for the Study of 
the Legitimacy of the 
Judiciary in the Global 
Order 

7. Centre for Quantifiable 
Quality of Service in 
Communication 
Systems 

7. Centre for the study of 
Equality, Social 
Organization, and 
Performance 

7. Norwegian Centre for 
Mental Disorders 
Research  

8. Centre for the Biology 
of Memory 

8. Centre for the Study of 
Mind in Nature 

8. Centre for Intervention 
Studies in Maternal and 
Child Health  

9. Centre for Ships and 
Ocean Structures 

 9. Centre for Earth 
Evolution and 
Dynamics 

10. Centre for the Study of 
Civil War 

 10. Centre for Cancer 
Biomarkers  

11. Centre of Mathematics 
for Applications 

 11. Centre for Molecular 
Inflammation Research  

12. International Centre for 
Geohazards 

 12. Centre for Neural 
Computation  

13. Physics of Geological 
Processes 

 13. Centre for 
Environmental 
Radioactivity 

  ______________ 
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