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i 

Sammanfattning 

Sedan behovet av att skaffa sig konkurrensfördelar uppstod har organisationer 

utvecklat mer flexibla organisationsformer. Projektkontor är ett sådant exempel. 

De är komplexa så till vida att de kan organiseras på olika sätt, på olika 

organisatoriska nivåer och inrymma ett spektrum av funktioner. Projektkontor har 

historiskt etablerats utan att inventera organisationens behov. Syftet med 

uppsatsen har varit att undersöka medarbetares upplevelser av behov av stöd i sin 

projektledarroll. Detta för att göra det möjligt att ta fram förslag på funktioner 

som bör inkluderas vid etablering av ett stödjande projektkontor inom den 

undersökta organisationen. Åtta semi-strukturerade intervjuer har genomförts och 

data har bearbetats genom tematisk analys. Detta resulterade i fyra teman som 

beskriver projektledarnas upplevelser av behov av stöd: förankring från början till 

slut, ökad projektmognad inom organisationen, bollplank som är tillgängligt efter 

projektledarens behov samt initialt stöd via personliga möten. Studiens fyra teman 

diskuterades sedan utifrån Hobbs och Aubrys modell från 2007, med 27 

projektkontorsfunktioner indelade i fem funktionsgrupper. Detta ledde fram till ett 

antal konkreta förslag kring stödfunktioner som bör inkluderas vid etablering av 

projektkontor inom den studerade organisationen.   

Nyckelord: etablera projektkontor, upplevelser, stödbehov, projektledare 
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Abstract 

Since the need to gain competitive advantage, organizations have developed more 

flexible organizational forms. Project management offices are such an example. 

They are complex to the extent that they can be organized in different ways, at 

different organizational levels and contain a spectrum of functions. Project 

management offices have, historically, been established without inventing the 

organization’s needs. The purpose of this thesis has been to investigate employee 

perceived needs for support in their project management role. This is to enable 

proposals for functions that should be included when establishing a supporting 

project management office within the studied organization. Eight semi-structured 

interviews have been conducted and data has been processed through thematic 

analysis. This resulted in four themes that describe the perceived needs of project 

managers: anchoring from start to finish, increased project maturity within the 

organization, coach available according to project manager’s needs and initial 

support through personal meetings. The four themes of the study were then 

discussed based on the model of Hobbs and Aubry from 2007, containing 27 

project office functions, divided into five groups of functions. This lead to a 

number of concrete suggestions on support functions that should be included 

when establishing a project management office within the studied organization.   

Key words: establish project management offices, perceived support needs, 

project manager 

 





 

v 

Förord 

I mitt yrkesliv har jag haft svårt för att vara kvar på samma arbetsplats en längre 

tid. De som känner mig skulle kunna hävda att det har att göra med min otålighet. 

Jag är benägen att hålla med, men med det tillägget att det även har att göra med 

min strävan att utveckla och förbättra, oavsett vad det handlar om.  

Min uppfattning är att projektledarrollen erbjuder möjligheter att ständigt utveckla 

och förbättra och att den dessutom stimulerar till ökat lärande och utmaningar som 

ser olika ut från projekt till projekt. Detta är något som jag har upptäckt att jag 

personligen behöver och jag tror därför att projektledarrollen passar mig ganska 

bra.  

Utifrån detta valde jag att fördjupa mig i etableringen av projektkontor för att på 

så vis bidra till en organisations totala utveckling och förbättring när det gäller 

projektarbete och även fortsätta min egen utveckling i projektledarrollen.  

Det jag hoppas kunna bidra med är att belysa användarstödperspektivet vid 

etablering av funktioner på ett projektkontor. Förhoppningen är också att 

resultatet ska användas och komma till praktisk nytta inom den studerade 

organisationen och kanske andra organisationer som har samma eller liknande 

behov.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till genomförandet av 

denna uppsats. Det handlar först och främst om min närmaste familj. Tack Fredrik 

för att du har orkat lyssna på alla mina resonemang kring uppsatsens innehåll och 

struktur, för att du har gett mig tid och utrymme att genomföra arbetet och för att 

du har tagit hand om vår fina son, Hamilton, och sett till att han har allt han 

behöver under denna tid.  

Jag vill också rikta ett tack till mina handledare och kurskollegor för alla givande 

diskussioner, feedback och goda råd under uppsatskursen och hela 

projektledarutbildningen. Ert stöd har hjälpt mig att fokusera på uppgiften och ha 

balans i förhållande till allt annat i livet.  

Slutligen vill jag tacka alla respondenter som bidragit till att denna studie kunnat 

genomföras. Tack för att ni delade med er av era upplevelser! 

 

/Zeina Zimmerman   
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1 Inledning 

Sedan början av 2000-talet har organisationer upplevt en ökad konkurrens inom 

flera områden (Hobbs, Aubry & Thullier 2008) och för att hantera detta 

utvecklades nya, mer flexibla organisationsformer vilket i sin tur ledde till fler och 

strategiskt avgörande projekt. Projekten organiseras under projektkontor, vilka har 

en stor variation i både form och funktion. De kan vara funktionella, kundgrupps- 

eller företagsprojektkontor (Kerzner 2003) och de kan också finnas på olika 

organisatoriska nivåer; strategisk, taktisk och operationell nivå (Desouza & 

Evaristo 2006). Tolkningarna av projektkontorens förekomst och syfte påverkas 

av deras komplexitet och variation (Pemsel & Wiewiora 2013) och enligt Hobbs 

& Aubry (2007) saknas det konsensus kring projektkontorens struktur och 

funktionsinnehåll. Beslutet kring funktionsinnehåll är en strategisk 

planeringsaktivitet och innebär normalt att man arbetar mot att nå en vision, och 

vid strategisk planering för projektkontor är det ofta lättare att bestämma vilka 

aktiviteter som ska kontrolleras av projektkontoret än att bestämma hur man gör 

det (Kerzner 2003). Aubry med flera (2010) menar att många organisationer 

implementerar projektkontor utan att ha en tydlig bild av vilken roll de vill att 

projektkontoret ska spela. Behovet är sällan i centrum när organisationer inför en 

projektkontorsmodell.  

1.1 Projektkontor  

Definitionen av projektkontor som används för denna studie är samma som Hobbs 

och Aubry (2007) har hämtat från A Guide to the Project Management Body och 

Knowledge (PMBOK® Guide): 

An organizational body or entity assigned various responsibilities related 

to the centralized and coordinated management of those projects under its 

domain. The responsibilities of the project management office can range 

from providing project management support functions to actually being 

responsible for the direct management of a project. (PMI, 2004, p. 369)   

Ett projektkontor betraktas därmed som en centraliserad enhet som ansvarar för 

samordnad förvaltning av projekt. Projektkontoret kan ha i uppgift att både 

erbjuda stödfunktioner för projektledning och att leda projekt.  

Enligt Desouza och Evaristo (2006) kan ett projektkontor lösa många problem 

som en organisation har kopplat till projektarbete. De menar att det som krävs för 
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att lyckas lösa problemen är att projektkontorets struktur anpassas till 

organisationens företagskultur. Vidare menar författarna att projektkontor som ger 

förbättringar i tid och som kontinuerligt driver projektgrupperna framåt är de mest 

effektiva. De ser på projektkontor ur olika perspektiv och menar att de bland annat 

kan vara en strategisk resurs eller en stödjande resurs och att mognadsnivån i 

projektledningskulturen avgör vilken projektkontorstyp som är bäst för en 

organisation.  

Projektkontor som strategisk resurs  

Desouza och Evaristo (2006) menar att ett projektkontor som strategisk resurs 

passar organisationer som är centraliserade och har beslutsrätt som är begränsad 

till en eller ett litet antal individer. Enligt dem äger ett strategiskt projektkontor 

projektledarna som resurser och kan genomföra projekt direkt. Strategiska 

projektkontor har också stor makt när det gäller att styra över 

projektledningskulturen, bland annat genom att skapa samarbetsgrupper för 

projektledare samt genom att dela kunskap och lärande som annars skulle kunna 

vara svår att fånga och dokumentera och de utför målmedvetna insatser samt 

utvecklar och tillämpar kunskaper för att förbättra projektutförandet (Desouza och 

Evaristo 2006). 

Ett strategiskt projektkontor ska enligt Tonnquist (2016) vägleda vid urval, 

prioritering och balansering av projekt, granska föreslagna projektidéer, initiera 

och genomföra projektmognadsanalyser, hantera resurs- och 

kompetensförsörjning samt utvärdera projektresultat och effektmål.  

Projektkontor som stödjande resurs  

Ett projektkontor som stödjande resurs passar organisationer som är 

decentraliserade och har beslutsrätt som återfinns på många nivåer, menar 

Desouza och Evaristo (2006). I en sådan organisation finns en insikt om att den 

egna kunskapsbasen är starkt individualiserad och att den utvecklas i det lokala 

problemlösningssammanshanget i stor grad (Tell & Söderlund 2001). Desouza 

och Evaristo (2006) menar vidare att det stödjande projektkontoret ger 

administrativt stöd till projektledarna i form av dokumentation och spridning av 

projektrapporter, lärdomar och rutiner och påpekar att svagheten med stödjande 

projektkontor är svårigheten att få tillgång till tyst kunskap som genereras i 

projekt.  
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Ett stödjande projektkontor ska enligt Tonnquist (2016) etablera och underhålla 

ramverk för projekthantering, ta fram riktlinjer, rutiner och processer för 

projektarbete, införa och förvalta projektmodell och projektverktyg, utbilda 

projektledare, projektägare och styrgruppsmedlemmar, facilitera workshops, 

rapportera och följa upp projekt, leda korta regelbundna möten med syfte att 

rapportera projektstatus, granska projekt, coacha projektägare och projektledare 

samt tillhandahålla projektledare.  

1.2 Teoretisk referensram  

I denna studie utgår den teoretiska referensramen från Hobbs och Aubry (2007) 

som beskriver komplexiteten kring projektkontor ur flera perspektiv. De illustrerar 

den extrema variation som finns bland projektkontor i olika organisationer samt 

svårigheten att ge en enkel och exakt beskrivning av vad ett projektkontor är och 

vilken roll det fyller. Vidare visar de också att många verksamma personer 

associerar projektkontor med vissa roller och funktioner, vilket de menar avviker 

från den organisatoriska verkligheten. I studien rangordnas 27 funktioner som 

erbjuds via projektkontor utifrån vad som anses vara viktigast (se bilaga 1), som 

till exempel att rapportera projektstatus till högre ledning eller identifiera, välja ut 

och prioritera nya projekt. Detta indikerar att verksamma personer upplever ett 

behov av stöd i sin yrkesroll kopplat till projektledning. 

De 27 funktionerna som Hobbs och Aubry (2007) har identifierat inrymmer alla 

de funktioner som erbjuds via projektkontor och delas in i fem grupper (se bilaga 

2). Den första gruppen handlar om funktioner kopplade till övervakning och 

styrning av projektprestanda, den andra om funktioner som har att göra med 

utveckling av projektkompetenser och metoder, den tredje om funktioner som har 

att göra med multiprojektledning, den fjärde om funktioner kring strategisk 

ledning och den femte om funktioner som har att göra med organisatoriskt 

lärande.  

Dessutom identifierar Hobbs och Aubry (2007) tre funktioner som inte ingår i 

någon av ovanstående grupperingar. Dessa är:  

1. Genomföra specialiserade uppgifter för projektledare (t.ex. förbereda 

scheman, hantera kontakter, hantera risker) 

2. Hantera kundgränssnitt 



 4 

3. Rekrytera, välja ut, utvärdera och bestämma löner för projektledare. 

Detta borde innebära att vikten av att erbjuda rätt funktioner vid 

etablering av ett projektkontor ökar, vilket i sin tur borde innebära att 

medarbetarnas upplevelser av behov av stöd bör utgöra underlaget för 

vilka funktioner som ska erbjudas vid etablering av ett projektkontor. På 

så vis ökar sannolikheten att det stöd som erbjuds via projektkontoret gör 

direkt nytta i verksamheten.  

1.3 Projekt inom hälso- och sjukvården  

Lamb med flera (2010) påvisar att hälso- och sjukvårdsutbildningarna inte 

inkluderar projektledning, men att det vore ett bra sätt att skapa bättre och 

tryggare miljö inom disciplinen. En utmaning som hälso- och sjukvården står 

inför, enligt Chiocchio, Rabbat och Lebel (2015), är konsekvenserna av 

avsaknaden av specifika projektledningskunskaper och erfarenheter, vilket ökar 

risken för att projekten misslyckas, något som de menar ofta är fallet för små 

projekt inom hälso- och sjukvården. Ett projekts framgång eller misslyckande 

ligger, enligt Too och Weaver (2014), inte helt i händerna på projektledaren eller 

projektteamet, utan kan påverkas i negativ riktning i brist på stöd.  

Enligt Chiocchio, Rabbat och Lebel (2015) är en av de utmaningar som hälso- och 

sjukvården står inför att projekten inom organisationen inte får likvärdigt stöd från 

organisatoriska funktioner. Vidare menar de att små projekt på sjukhus normalt 

inte stödjs, utan det är de större projekten, så som omfattande renoveringar, 

tillbyggnad samt installation av ny mjukvara, som prioriteras. Små projekt är, 

enligt författarna, projekt som initieras av hälso- och sjukvårdspersonalen, som 

enbart använder deltidsresurser och som fokuserar på teknisk service och 

förändringar i arbetssätt mellan olika yrkeskategorier, och trots att dessa projekt 

betraktas som små ur budgetperspektiv och inte har studerats i större utsträckning 

i tillämpad forskning, är de viktiga för hälso- och sjukvårdens effektivitet. 

Avsaknaden av projektledarutbildning för medarbetare inom hälso- och 

sjukvården skulle kunna indikera en viss projektovana inom disciplinen. 

Chiocchio med flera (2010) menar att medarbetare som arbetar i projekt i 

projektovana organisationer har lägre mental hälsa jämfört med de medarbetare 

som arbetar i projekt i en organisation som har en större projektvana och visar 



 5 

också att medarbetare som är involverade i projekt uppvisar högre psykologiskt 

välmående och lägre psykisk ohälsa. De tror att detta beror på att projektarbete är 

mer givande än rutinarbete.  

När ledningen kräver att medarbetare ska arbeta i projektform, utan utbildning och 

kompetens inom projektledningsområdet, i en organisation som har relativt låg 

projektvana och där små projekt vanligtvis inte ges samma stöd som stora projekt, 

är det tämligen enkelt att argumentera för att ge medarbetarna stöd i sin roll som 

projektledare. Stöd från en central funktion borde innebära att medarbetarna bland 

annat får bättre förutsättningar att lyckas med projekten, ökat välmående och 

högre arbetstillfredsställelse.  

Det stöd som man i flera studier (Chiocchio et al. 2010; Chiocchio, Rabbat & 

Lebel 2015; Too & Weaver 2014) anser saknas, bland annat för små projekt i 

hälso- och sjukvården, är vad som har undersökts i denna studie och 

organisationen där studien har genomförts presenteras i nästa kapitel.  

1.4 Organisation där studien genomförts 

För att uppfylla konfidentialitetskravet och säkerställa att respondenterna som 

deltagit i studien skyddas, utelämnas organisationens namn och därmed referenser 

som innebär att organisationen kan identifieras.  

Undersökningen har genomförts inom en hälso- och sjukvårdsorganisation som är 

politiskt styrd och offentligt finansierad. Organisationen befinner sig i 

storleksklass 14 (Statistiska centralbyrån 2019), vilket innebär att den har mellan 

4000–4999 anställda, och ungefär 80 % av dem är kvinnor. Inom organisationen 

bedrivs förutom hälso- och sjukvård även forskning och utbildning. I nuläget har 

organisationen, liksom andra organisationer inom hälso- och sjukvård i Sverige, 

svårigheter med rekrytering, bemanning och öppethållande av vårdplatser.  

Organisationen har bland annat en vision och arbetar med ett antal strategiskt 

viktiga områden. Organisationens ledning har börjat inse vikten av att arbeta mer i 

projektform för att lyckas med de strategiskt viktiga områdena och sedan drygt ett 

år tillbaka finns en gemensam projektmodell som beskriver hur projekt ska 

bedrivas inom organisationen. Medarbetare inom organisationen har dock låg 

projektvana och använder den gemensamma projektmodellen och de verktyg som 

finns i liten utsträckning. Ledningen har identifierat ett behov av att öka 
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förståelsen för och nå framgång i projektarbetet och för att göra det behöver 

medarbetarna stöd från en central funktion, ett projektkontor.  

Genom att gå tillbaka några år i tiden kan man se att den studerade organisationen 

har gjort en resa som mångt och mycket kan liknas vid den beskrivning som finns 

i inledningen av denna studie. År 2014 kom en ny patientlag (SFS 2014:821) som 

innebar att alla hälso- och sjukvårdsorganisationer utsattes för en ökad 

konkurrens, vilket också omfattar den organisation där studien genomförts. Detta 

kan liknas vid den konkurrens som Hobbs, Aubry och Thullier (2008) beskriver 

sedan början av 2000-talet. Några år efter det fokuserade den studerade 

organisationen på att ta fram en gemensam projektmodell och i samband med det 

arbetet påbörjades också diskussion kring att etablera ett projektkontor. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att utveckla nya organisationsformer, så som Hobbs, 

Aubry och Thullier (2008) uttrycker det, men diskussionen kring hur 

projektkontoret ska formas och vilka uppgifter det ska ha har enbart berörts i liten 

utsträckning. Inte heller har man diskuterat dess organisatoriska tillhörighet, 

struktur eller funktionsinnehåll. Avsaknaden av denna diskussion kan bland annat 

bero på organisationens projektmognadsnivå och den enorma variation kring 

projektkontor som beskrivs i litteraturen (Desouza & Evaristo 2006; Hobbs & 

Aubry 2007; Kerzner 2003; Pemsel & Wiewiora 2013).  

En organisations behov kan inrymma ett brett spektrum av funktioner utifrån flera 

olika perspektiv. Simonsson (2006) menar att komplexa verksamheter som styrs 

av visioner, mål och värderingar ofta genererar luddig information och att chefen 

därmed har den kommunikativa utmaningen och viktiga uppgiften att bryta ner 

övergripande ledningsbudskap och anpassa dem till lokala förhållanden. Att 

undersöka det upplevda behovet av stöd ur ett organisatoriskt perspektiv kan 

därmed leda till att det blir svårare att konkretisera vilka funktioner som behövs ur 

medarbetarnas perspektiv.  

Studiens resultat förväntas bidra till att skapa kunskap om vilket behov av 

stödfunktioner projektledare har i förhållande till de funktioner som ett 

projektkontor kan erbjuda och detta bör vara av intresse för de organisationer som 

arbetar med projekt, har medarbetare som arbetar som projektledare och vill 

etablera projektkontor utifrån medarbetarnas behov av stöd via ett projektkontor. 
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i medarbetarnas upplevelser av 

behov av stöd i sin roll som projektledare, göra det möjligt att ta fram förslag på 

funktioner vid etablering av ett stödjande projektkontor.  

1.6 Frågeställning 

En frågeställning formuleras för att uppnå syftet.   

1. Vilka upplevelser av behov av stöd har medarbetarna utifrån sin roll som 

projektledare? 

2 Metod 

2.1 Design  

Denna undersökning är att betrakta som en kvalitativ fallstudie eftersom 

medarbetarna som medverkar i studien befinner sig inom samma organisation. 

Bryman (2011) problematiserar fallstudiedesignen och menar att organisationen 

där studien genomförs är att betrakta som en bakgrund till studien snarare än ett 

fokus i sig. Vidare säger han att vissa fallstudier snarare är 

tvärsnittsundersökningar, vilket bland annat har att göra med det urval som görs 

för studien. Argumentet för att denna studie är en fallstudie och inte en 

tvärsnittsundersökning är att urvalet har gjorts utifrån relevans för studiens 

frågeställning och inte för att representera ett tvärsnitt.  

Den design som valts för studien kan vara begränsande. Enligt Merriam (1994) 

begränsas den kvalitativa fallstudien av forskarens sensibilitet och integritet, 

eftersom det är forskaren själv som samlar in och analyserar informationen. Detta 

kan också betraktas som en styrka då data hanteras av forskaren under en längre 

tid och ger forskaren djupare förståelse för de upplevelser som respondenterna 

uttrycker att de har.  

Merriam (1994) menar vidare att det är lämpligt att genomföra en kvalitativ 

fallstudie för att systematisk studera aktuella skeenden, som innefattar direkta 

observationer och intervjuer. Styrkan i vald metod ligger i förmågan att hantera 

många olika typer av empiriskt material, i det här fallet, semistrukturerade 

intervjuer, observationer under intervjutillfällena samt information om 
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organisationen och dess projektmodell med tillhörande verktyg. Undersökningens 

syfte är att fånga upplevelser av behov, vilket är subjektivt, det finns inget sant 

eller korrekt, och enligt Merriam (1994) är det då lämpligt att använda fallstudier 

som metod. Eftersom det är medarbetarnas upplevelser av behov av stöd som är 

kärnan i undersökningen kan resultatet av undersökningen spela en viktig roll för 

att utveckla kunskapen om medarbetarnas upplevelser av behov av stöd och 

därmed också vilka stödfunktioner som bör erbjudas från ett projektkontor inom 

den undersökta organisationen och andra organisationer med liknande 

förutsättningar. 

Merriam (1994) menar att fallstudier är ett av de få sätten att forska som tillåter 

subjektiva uppfattningar och skevheter hos både deltagaren och forskaren att 

inverka på forskningens ramar. Hon menar att den filosofiska utgångspunkten för 

denna typ av forskning är att vi omger oss med tolkningar av verkligheten. Enligt 

Malterud (2014) påverkar forskaren på ett eller annat sätt forskningsprocessen och 

dess resultat, bland annat genom tolkningar, eftersom tolkningarna bottnar i 

forskarens förmåga att läsa och känna igen mönster, något som både forskaren 

och läsaren måste vara medveten om.   

2.2 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är 

det en flexibel intervjuform med ett fåtal huvudfrågor i en intervjuguide (se bilaga 

4), som kan följas av följdfrågor baserat på de svar som respondenterna ger. 

Vidare menar han att semistrukturerade intervjuer är en bra förutsättning för att ge 

respondenterna frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Det är viktigt i denna 

studie för att inte leda in respondenterna på, på förhand givna svar, eftersom det är 

deras upplevelser av behov av stöd som studien utgår ifrån för att uppnå studiens 

syfte.  

Efter en handfull inledande frågor, bland annat för att ta reda på hur länge 

respondenterna varit anställda inom organisationen och hur många års erfarenhet 

de hade av projektledarrollen, kom huvudfrågorna för undersökningen. Dessa var 

öppet formulerade för att öka möjligheterna att fånga respondenternas egna 

upplevelser. Huvudfrågorna för undersökningen var:  
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1. Med utgångspunkt i dina erfarenheter, kan du berätta om vilket behov av 

stöd som du upplever att du har i din roll som projektledare? 

2. Via vilket medium eller vilka medier upplever du att stödet bör erbjudas?  

Varje huvudfråga hade också två-tre bifrågor för att få respondenterna att utveckla 

sina svar. Sist i intervjuguiden finns ett antal formuleringar som användes för att 

be respondenterna utveckla svaren ytterligare, genom följdfrågor som 

formulerades under intervjuerna, baserat på respondenternas svar.    

Intervjuerna avslutades positivt genom att respondenterna tillfrågades om de hade 

några råd som de ville dela med sig av till framtida projektledare inom 

organisationen. På så vis fick respondenterna möjlighet att avsluta med att 

sammanfatta sina reflektioner från intervjuerna.  

Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara att genomföra 

fokusgruppsintervjuer, men denna datainsamlingsmetod valdes bort tidigt på 

grund av det låga antalet medarbetare inom vald studieorganisation som uppfyllde 

urvalskriterierna för studien.  

2.3 Deltagare  

I en fallstudie som denna avgränsas urvalet av respondenter naturligt på grund av 

frågeställningarna och organisationens förutsättningar (Tjora 2012). För denna 

studie är urvalskriterierna medarbetare inom vald organisation som har lett små 

till medelstora projekt, främst kopplat till utveckling, implementering och 

arbetssätt, som är eller har varit i projektledarrollen någon gång under det senaste 

året och som är tillgängliga och villiga att intervjuas för denna studies syfte. 

Medarbetarna ska inte befinna sig på högsta ledningsnivå eftersom det kan ge svar 

ur ett annat perspektiv än vad som är relevant utifrån studiens syfte. Projekt inom 

områdena IT, fastighet och forskning utesluts ur denna studie. Detta för att de 

oftast har ett annat stöd än dem som avser studeras i denna undersökning.  

Inom organisationen där studien genomförts är det få medarbetare som kan svara 

på studiens frågeställningar utifrån sina erfarenheter. Därför användes ett 

målinriktat urval (Bryman 2011). Det innebär att respondenterna valdes ut baserat 

på studiens frågeställningar.  
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Det ska noteras att forskaren genom sin egen yrkesverksamhet är väl förtrogen 

med den miljö i vilken respondenterna arbetar och att det finns en 

bekantskapsrelation mellan forskaren och några av respondenterna. För studien 

har det, enligt respondenternas egna utsagor, inneburit att respondenterna har varit 

mer öppna när de delat med sig av sina upplevelser. Detta är ett förtroende som 

givits forskaren och därför har forskaren varit extra vaksam gällande 

konfidentialiteten för denna studie.  

Enligt Merriam (1994) kan ett målinriktat urval baseras på antagandet att man 

önskar upptäcka, förstå och få insikt, och för denna undersökning är det just nya 

lärdomar som är intressant. Dessa betraktas som viktigare än att generalisera 

resultatet av studien eftersom det är resultatet för den undersökta organisationen 

som är intressant och inte potentialen att kunna generalisera resultatet att gälla 

andra organisationer. Därmed inte sagt att resultatet av studien inte skulle kunna 

tillämpas inom andra organisationer i Sverige som har ungefär samma 

utgångspunkter och förutsättningar som studerad organisation.  

Totalt tillfrågades elva personer att medverka i intervjuer, varav åtta tackade ja. 

Tre personer valde av olika anledningar att inte medverka. Det har inte vidtagits 

några speciella åtgärder för att minska bortfallet och det görs heller ingen 

bortfallsanalys för studien.  

Av de åtta respondenterna är sex kvinnor och två män. Den yngsta medarbetaren i 

urvalet är 35 år gammal och den äldsta 61 år gammal. De har varit anställda inom 

organisationen två till drygt 40 år. Medarbetarna har olika lång erfarenhet av 

projektledarrollen, allt från ett till 15 år och har utövat den i olika stor omfattning, 

20–100 %. Medarbetarna tillhör olika yrkeskategorier, vilka inte redovisas 

eftersom det kan äventyra konfidentialiteten. Fördelningen mellan kliniskt 

arbetande medarbetare och administratörer i urvalet är jämn. Medarbetarna i 

urvalet finns på två av tre organisatoriska nivåer inom organisationen. Den 

organisatoriska nivå som inte inkluderas är högsta ledning och det är ett medvetet 

val eftersom det är medarbetarnas upplevelser av behov av stöd som är intressant 

för studien. 
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2.4 Genomförande  

Respondenterna kontaktades inledningsvis via telefon för att tillfrågas om de ville 

medverka i studien. Det finns en möjlighet att detta kan ha påverkat 

respondenterna att känna att de var tvungna att delta och gjort det svårare att säga 

nej än om förfrågan gått ut via e-post. Respondenterna uttryckte dock glädje över 

att få vara med och dela med sig av sina upplevelser och därför dras slutsatsen att 

de inte har känt sig tvungna att medverka i studien. I samband med 

telefonsamtalet fick respondenterna som tackat ja till att medverka informationen i 

rekryteringsbrevet muntligt (se bilaga 3). Rekryteringsbrevet togs även med till 

intervjun, lästes igenom och sedan undertecknades samtyckesdelen av brevet.  

Datum och tid för intervju bokades in via en kallelse i kalenderfunktionen som 

används inom organisationen och bekräftades av respondenterna. 

Respondenternas inställningar i kalenderfunktionen avgör om någon annan kan se 

vad det står i kallelsen. Det är därmed respondenterna själva som avgör ifall andra 

ska kunna se vilka bokningar de har. I samband med bokning av intervju 

tillfrågades respondenterna om intervjuplats.   

Intervjuerna genomfördes inom vald studieorganisation under dagtid, och under 

arbetstid för respondenterna. Störningsmoment exkluderades genom att ett separat 

rum bokades för intervjun och genom att dörren till rummet där intervjuerna 

genomfördes var stängd.  

Efter genomförda intervjuer tackades respondenterna för sin medverkan och båda 

parterna kom överens om att återkomma vid behov. En respondent kontaktades 

för en bakgrundsfråga som hade missats i en av intervjuerna och en respondent 

återkom med ett mail för att komplettera sin intervju. Detta tillförde ingen ny 

information, då flera respondenter uttryckt samma sak under intervjuerna.  

Under intervjuerna användes intervjuguiden för att notera stödord med penna, 

med avsikt att ställa följdfrågor kring det som respondenten berättade.  

Intervjuerna spelades in på en iPhone 8, via appen Röstmemon. Ljudfilerna 

sparades med respondenternas initialer och datum för genomförd intervju. Vid 

hemkomst flyttades ljudfilerna över till en dator som är lösenordskyddad och 

ljudfilerna raderades därefter från telefonen.  
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Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 41 minuter. Intervjuerna 

transkriberades kort efter själva genomförandet. De spelades upp via iTunes, i 

korta bitar åt gången, och skrevs ner ord för ord i ett Worddokument. Sedan 

lyssnades varje intervju igenom i sin helhet för att kvalitetssäkra transkriberingen.  

2.5 Databearbetning  

För analysen av insamlade underlag i denna studie genomfördes en tematisk 

analys influerad av Braun och Clarke (2006). Den tematiska analysen handlar om 

att identifiera, analysera och rapportera teman i insamlade data och koppla det till 

de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för denna studie. Enligt Braun och 

Clarkes modell (2006) görs detta i sex steg.  

Det första steget handlar om att bekanta sig med insamlade data och det gjordes 

dels genom att transkribera intervjuerna ordagrant, dels genom att lyssna igenom 

intervjuerna efter transkriberingen och dels genom att de transkriberade 

intervjuerna lästes igenom i flera omgångar under analysarbetet. Dessutom 

studerades anteckningarna i marginalerna på intervjuguiderna och mailunderlag 

som inkommit från respondenterna för att komplettera intervjuerna.  

I samband med genomgång av materialet genererades initiala kodningar genom att 

meningsbärande ord kopplat till studiens frågeställning ströks under och 

nyckelord noterades i marginalen på de transkriberade intervjuerna (steg två). 

Detta genomfördes i två omgångar, där kodningen startade i omvänd 

intervjuordning andra gången för att få en jämnare kodning av materialet eftersom 

tendensen var att kodningen utvecklades allteftersom den genomfördes. 

Kodningen utgick inte från på förhand angivna underlag, utan den var öppen.  

Detta ledde sedan fram till ett antal teman genom att nyckelord som låg nära 

varandra i innehåll grupperades (steg tre). Grupperingen genomfördes i ett 

Exceldokument där olika variabler angavs; initialer för den som intervjuats, sida 

på transkriberad intervju där det som identifierats som meningsbärande återfanns, 

fråga i intervjuguiden som genererade koden, det som identifierats som 

meningsbärande samt själva koden. För att särskilja de följdfrågor som ställdes 

utifrån respondenternas svar markerades frågan med en asterisk i 

Exceldokumentet. Data grupperades sedan baserat på frågorna i intervjuguiden för 
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att generera teman. Teman identifierades genom att analysera underlaget som 

helhet, inte genom granskning av varje intervju som enskild enhet.  

Identifierade teman granskades genom att återigen läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna för att på så vis granska relationen mellan helheten och delarna (steg 

fyra). I samband med detta kunde varje tema förfinas, definieras och namnges 

(steg fem). Temana jämfördes sedan med de fem funktionsgrupper och tre 

extrafunktioner som Hobbs och Aubry (2007) presenterar för att identifiera 

likheter och skillnader mellan respondenternas upplevelser av behov av stöd och 

dessa funktionsgrupper. Utifrån det drogs slutsatser kring vilka av alla dessa 

funktioner som medarbetarna vill ha stöd i utifrån sin projektledarroll. Slutligen 

producerades rapporten med resultatet och slutsatserna från studien (steg sex).  

Eftersom resultatet från den öppna kodningen av de transkriberade intervjuerna 

tematiserades fristående enligt Braun och Clarke (2006) har databearbetningen 

varit empiridriven. Databearbetningen har också varit teoridriven eftersom den 

teoretiska referensramen har använts för att hitta likheter och skillnader mellan 

studiens resultat och de funktioner som presenteras av Hobbs och Aubry (2007).   

2.6 Reliabilitet och validitet  

All forskning har, enligt Merriam (1994) som syfte att producera giltiga och 

hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt. Reliabilitet och validitet är extra 

viktigt i kvalitativa fallstudier eftersom de inte kan bestämmas i förväg, vilket är 

fallet vid experimentella studier.  

I fråga om validitet beskriver Merriam (1994) både inre och yttre validitet. Inre 

validitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat stämmer överens med 

verkligheten, om resultatet fångar den verklighet som finns och om man verkligen 

studerar det man tror att man studerar. Resultatet från denna studie har en direkt 

koppling till det som framkommer i intervjuerna och kan därmed sägas stämma 

överens med den verklighet som respondenterna beskriver, utifrån den 

begränsning som studiens urval ger. Med medvetenhet om att analysen av 

resultatet påverkas av den som utför studien, anses studiens frågeställning ha 

kunnat besvaras genom den metod som valts och den slutsats som dras gällande 
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inre validitet är att det som avsetts studeras verkligen har studerats. Därmed kan 

denna studie bedömas ha intern validitet.  

Enligt Merriam (1994) handlar yttre validitet om i vilken utsträckning de resultat 

man får fram i undersökningen går att använda i andra situationer än den som man 

själv har undersökt, det vill säga hur pass generaliserbara resultaten är. Vidare 

menar hon att fallstudiemetoden väljs för att fördjupa sig i en viss situation, inte 

för att undersöka något som gäller generellt, och därmed är den yttre validiteten 

att betrakta som mindre relevant att ta i beaktande i en kvalitativ fallstudie. 

Resultatet från den genomförda studien bedöms kunna tillämpas inom andra 

organisationer som har liknande förutsättningar som studerad organisation och 

kan därmed sägas ha yttre validitet.  

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet från studien kan upprepas 

och enligt Merriam (1994) är det inte intressant att upprepa resultatet från en 

kvalitativ fallstudie. Detta beror dels på att den information som framkommer är 

en funktion av den person som bidrar med den och av forskarens färdigheter, och 

dels på att den kvalitativa fallstudien i sig har ett tillvägagångssätt som utvecklas 

efter hand och därmed inte kan fastställas i förväg. Detta medför, menar hon, att 

en upprepning av en kvalitativ undersökning inte kommer att ge samma resultat, 

vilket inte betyder att undersökningens resultat misskrediteras, utan flera 

tolkningar av samma information är fullt möjlig. Resultaten är därmed giltiga 

fram till att de motsägs av ny information.  

Dessa argument borde innebära att diskussionen kring studiens reliabilitet kan 

bordläggas, vilket också görs. Det är dock intressant att reflektera kring ifall fallet 

i sig är det samma vid nästa undersökningstillfälle. Kanske har fler projekt 

genomförts och projektmognaden ökat? Kanske har fler medarbetare gått 

projektledarutbildning och deltagit i projektarbete? Det faktum att respondenterna 

medverkar i intervjuerna fått dem att agera annorlunda. Informationen som 

framkommer vid nästa fallstudie kan vara en annan även om samma respondenter 

används. Deras erfarenheter, upplevelser och kontext förändras sannolikt i snabb 

takt. Det samma gäller den som utför studien. Även om samma person gör om 

undersökningen har denne en annan förförståelse i och med att första 

undersökningen genomförts.  
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2.7 Etiska överväganden 

Ett av de viktigaste etiska övervägandena handlar om huruvida organisationen där 

studien genomförts skulle benämnas eller inte. Genom att inte benämna 

organisationen utesluts i möjligaste mån risken att andra kan gissa sig till vilka 

medarbetare som deltagit i studien, varför även uppgifter som kan kopplas direkt 

till dem har uteslutits. Detta ställningstagande har gjorts för att inte äventyra 

konfidentialiteten. Dock förväntades inte några känsliga uppgifter framkomma 

utifrån studiens syfte. Det handlar snarare om att skapa något som är till nytta för 

organisationen utifrån medarbetarnas upplevelser. Risken för att någon ska kunna 

identifiera vilka medarbetare som deltagit i studien anses låg. Dessutom har 

studiematerialet förvarats på en lösenordskyddad dator på en annan plats än i den 

undersökta organisationen. Detta för att öka konfidentialiteten ytterligare (Bryman 

2011; Vetenskapsrådet 2002).   

I övrigt har studien följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

huvudprinciper. Inför insamling av material till studien fick respondenterna, både 

muntligt och via ett rekryteringsbrev information om studien, (se bilaga 3). Det 

framgår att respondenterna fick information om studiens syfte och om sina 

rättigheter; att deltagandet var frivilligt och att de när som helst, utan att ange 

orsak, kunde avbryta sitt deltagande. Där framgår också att signerat samtycke var 

nödvändigt och att materialet enbart fick användas i forskningssyfte för denna 

studie. 

2.8 Metodologiska begränsningar  

Merriam (1994) menar att det finns en risk för att resultatet av undersökningen har 

en viss skevhet, beroende på forskarens gjorda val bland tillgängliga data, 

eftersom data kan väljas för att visa på praktiskt taget vad som helst. För att 

undvika denna begränsning ska forskaren bland annat vara medveten om hur 

skevheten påverkar och förvränger det forskaren hör och hur skevheten inverkar 

på forskarens reproduktion av respondenternas verklighet.  

Malterud (2014) menar att om forskaren är för tydligt närvarande i materialet 

begränsas den nya kunskapens giltighet och tillförlitlighet avsevärt. Genom att 

medvetandegöra dessa risker ökar förutsättningarna för att så inte sker.  
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Något annat som kan betraktas som en begränsning i studien är antalet 

genomförda intervjuer samt intervjuernas längd. Antalet genomförda intervjuer 

begränsades av antalet medarbetare inom vald organisation som uppfyllde 

urvalskriterierna för undersökningen. Det urval som gjordes för studien kan ha 

begränsat vilken data som framkom i intervjuerna och därmed också de tolkningar 

av data som kan göras, vilket i sin tur kan ha påverkat de slutsatser som detta 

ledde fram till. Det finns en möjlighet att resultatet av undersökningen skulle 

kunna se annorlunda ut om fler intervjuer hade kunnat genomföras. Dock är de 

svar som respondenterna gett överensstämmande i förhållande till varandra och 

fullt tillräckliga för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Gällande 

längden på intervjuerna anses kvaliteten på innehållet från de svar som 

respondenterna gett under intervjuerna väga tyngre än intervjutiden.  

3 Resultat 

I denna studie har respondenterna delat med sig av sina upplevelser av behov av 

stöd utifrån sin roll som projektledare. Analysen av de transkriberade intervjuerna 

genererade fyra teman som var gemensamma för respondenterna. Dessa fyra 

teman är:  

1. Förankring från början till slut  

2. Ökad projektmognad inom organisationen   

3. Bollplank som är tillgängligt efter projektledarens behov  

4. Initialt stöd via personliga möten  

Ovanstående teman bildar tillsammans en helhet som ger en ökad förståelse av 

upplevelsen av behov av stöd i projektledarrollen inom studerad organisation. 

Nedan följer beskrivningar av de teman, med underkategorier, som framkom ur 

analysen, med stödjande citat från respondenterna.    

3.1 Förankring från början till slut  

Det första identifierade temat är förankring från början till slut. Respondenterna 

upplever att de har ett behov av stöd när det gäller förankring i fem olika 

områden: förankring av uppdrag, förankring i verksamheten, förankring av tid och 
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resurser, förankring i form av uppföljning och förankring vid överlämning av 

projektets resultat.  

Förankring av uppdrag  

Respondenterna upplever att det är viktigt att ha ett tydlig definierat och avgränsat 

uppdrag som är nedskrivet och har tydligt angivna mål- och mätetal.  

Eftersom det här är ett projekt som är väldigt luddigt skrivet från början 

och eftersom det inte ens fanns någon projektplan, så fanns det inte mål 

tydligt formulerat, så att det gjorde ju att min roll blev ännu otydligare 

och det gjorde också att jag hade ännu mer behov av stöd. 

Kopplat till uppdraget upplever respondenterna också att det behöver göras en 

bedömning kring lämpligheten att bedriva arbetet i projektform. “Redan här 

stöter vi på problem, man har en förmåga att kalla allt för projekt [...] jag tror att 

man behöver titta över de uppdrag vi har, och sedan bestämma vilka som passar 

att arbeta i projektform.” 

Förankring i verksamheterna  

Respondenterna upplever behov av stöd i förankring av dialogen med 

verksamheten. Det som framkommer är att uppdraget bör utgå från ett definierat 

behov i verksamheten och därmed också prioriteras i verksamheten. “Jag tycker 

att man ska ha definierat ett behov i verksamheten och sedan så får jag vara 

delaktig i att utforma hur vi når dit vi vill.”  

Respondenterna upplever också att de själva, i projektledarrollen, har varit 

tvungna att sälja in projektet och de ger också uttryck för att denna förankring 

borde varit gjord innan projektet startade. Detta uttrycker en respondent “[...] att 

det är ett viktigt projekt och såna här saker. För det fick jag sälja in själv till 

chefer och så.” En annan respondent säger att “Det känns som att man måste 

sälja projektet mycket, be om tid, be om lov, be om engagemang.”  

Det finns också upplevelser av goda exempel på förankring hos ledningen. 

Respondenterna pratar då om framgångsfaktorer och det faktum att projektet fick 

ta plats, att det prioriterades. “Och det är det jag brukar säga, att det var en av 

framgångarna, att det fick ta plats. Och det var stött av ledningen. Det var ju det 

som gjorde att det blev det projektet det blev.”  
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Förankring av tid och resurser  

Respondenternas upplevelser av behov av förankring är också knuten till tid och 

resurser, och då handlar det främst om att se till att resurserna har avsatt tid att 

göra det som förväntas av dem i projektet.  

Det har tagits beslut om projektet på väldigt hög nivå och det har inte 

förankrats ner i verksamheterna och det är de som ska arbeta med 

projektet och när det kommer till dem, så säger de att nej, vi har ingen tid 

för det här. Och det har de som har tagit beslut om projektet ingen 

förståelse för, eller de har inte fattat det, så att det, på det sättet så har ju 

vi inte kunnat driva projektet alls på det sättet som var tänkt, för att det 

finns inte resurser för det, vilket har gjort att arbetsgruppen har ju 

verkligen blivit lidande av det. Och då har ju inte jag kunnat driva 

projektet. 

Förankring i form av uppföljning  

En annan slags förankring som respondenterna upplever att de har behov av är 

kopplad till uppföljning. Då handlar det främst om att driva på och följa upp 

projektet, att säkerställa att man är i fas och går i hamn. Respondenterna upplever 

att det behöver finnas någon som driver på projektledaren så att projektet får en 

puls och för att det ska finnas utrymme att hantera akuta saker som uppstår.  

Ja, vara så där pain in the ass lite granna för att man liksom ska hålla 

takten på projektet, och också vara den som signalerar att nu håller vi inte 

takten i projektet. Det är bättre för ett projekt tänker jag, att ha goda 

marginaler för att ta det som akut ramlar in. 

Förankring vid överlämning av projektets resultat  

Respondenterna upplever att förankringen inför överlämningen av projektets 

resultat till linjen inte är helt enkel. Flera av dem uttrycker att projektet får ett 

abrupt slut vid överlämning och att det finns en osäkerhet kring vad som kommer 

att hända med det som projektet levererat. Detta uttrycker en respondent “Och det 

är ju alltid faran i alla projekt, i och med att projektet har övergått i drift så dog 

det på något sätt känner jag” och en annan respondent säger “Här ser jag inte en 

tydlig överlämning till, ska vi kalla det för linjen.” 

En respondent beskriver att hen upplever att det handlar om rädsla hos 

mottagande verksamhet och om att en panikkänsla uppstår när det är dags för 

överlämning av projektets resultat fastän hen har förankrat det i förväg.  

Då märker man ju att det finns en stor rädsla inför det, ifrån den 

verksamheten som ska ta över. När de börjar inse att det här ska ju vi ta 

hand om, då blir det liksom panik. Även om vi är på dem och säger att 
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det är ni som ska förvalta det och så. Det är väldigt svårt att få dem att 

förstå det, det är väldigt lätt att skjuta undan, är min upplevelse. 

3.2 Ökad projektmognad inom organisationen 

Det andra temat som identifierats är ökad projektmognad inom organisationen. 

När respondenterna benämner projektmognad pratar de främst om upplevelsen av 

att den är låg inom organisationen. Respondenterna uttrycker ett behov av stöd för 

att öka antalet utbildade och erfarna projektledare inom organisationen. Det som 

också framkommer är att man inom organisationen behöver öka sin vana att driva 

projekt, att man behöver en ökad förståelse för de olika projektrollerna samt att 

resursägare och resurser måste prioritera tid i projektet.  

Fler utbildade och erfarna projektledare 

En del av den låga projektmognaden, upplever respondenterna, handlar om 

utbildning, både för egen del i rollen som projektledare och för andra som ska 

delta i projektets olika grupperingar. Behovet av ökad projektmognad inom 

organisationen är bland annat kopplad till det låga antalet utbildade och erfarna 

projektledare. “Projektmognaden är ju ganska låg, i alla fall det jag har varit i 

kontakt med. Vi har ju inte många projektledare som har jobbat i stora projekt 

eller som är utbildade på det sättet.”  

Det finns exempel på respondenter som uttrycker behov kopplat till att gå 

projektledarutbildning.  

Det fanns ju en projektledarutbildning som man hade i [närliggande stad], 

men jag kände ju att jag saknade verkligen en projektledarutbildning som 

är förankrad i [organisationens namn] regi, där jag har kvar en person, 

som har haft mig under projektledarutbildningen, men som också vet vad 

jag håller på med och vilka kunskaper jag har, var min bas är någonstans. 

Det finns också exempel på respondenter som har gått projektledarutbildning.  

Jag gick själv en projektledarutbildning innan projektet och det tyckte jag 

var värdefullt bara för att få någon form av grund och sedan kan det vara 

bra att man får någon form av utbildning för arbetsgrupp, styrgrupp och 

så, så att man vet lite grann vad det är för olika roller som finns. 

Projektmognaden har också en tydlig koppling till de egna erfarenheterna när det 

gäller projektledning och respondenterna uttrycker i dialogen om erfarenheter en 

upplevelse av stort stödbehov. En respondent berättar tidigt i intervjun om sin 

oerfarenhet och återkommer till det i slutet av intervjun, efter att ha reflekterat 

kring det.  
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Jag har inte erfarenhet sedan innan av att driva sådana projekt. [...] Jag 

tror att det kan vara så att jag har behov av mer stöd än vad jag förstår 

själv. För att det är svårt att förstå det, om man inte har erfarenhet kring 

att leda projekt, tänker jag. 

Ökad vana att driva projekt  

Att man inom organisationen inte är van vid att driva projekt upplevs vara en av 

orsakerna till den mognadsnivå som respondenterna ger uttryck för.  

Jag tycker projektmognaden är, överlag, tyvärr rätt låg egentligen. Vi är 

inte vana att driva projekt, framförallt inte med en lite högre hastighet. 

Det är ok om det blir ett halvår för sent, det gör ingenting. Så det tycker 

jag kan bli mycket bättre. 

Respondenterna upplever att organisationens låga projektmognad gör det svårt att 

genomföra sitt jobb i projektledarrollen.  

Sen känner man väl det att det finns en projektomogenhet ute på huset. 

Att folk inte vet om vad det innebär att vara i en styrgrupp eller 

referensgrupp och att det har varit svårt att få till de resurser som man 

behöver. Och det har varit svårt på olika sätt, dels så har personerna inte 

gjort det man har bett dem att de ska göra mellan mötena och sen har man 

inte kommit på mötena, ja, så det har varit svårarbetat. 

Ökad förståelse för olika projektroller  

Vad som också framkommer kopplat till projektmognad är vikten av att olika 

roller i projektorganisationen förstår varför de är med i ett projekt och vad rollen 

de har innebär kopplat till helheten.  

Min upplevelse är att det tänks inte projekt när man sitter med i en 

referensgrupp. Man sitter med i en referensgrupp för att, någon har bett 

mig vara med och säga lite grann vad jag tycker, och tänker inte att jag 

faktiskt är en del i ett större projekt egentligen. 

Respondenterna talar återkommande om projektägarens roll i projektet. Rollen 

upplevs vara viktig ur flera perspektiv och det är tydligt att projektägaren saknas 

om hen inte är tillgänglig i ett projekt.  

Det man har saknat har ju varit en tydlighet i vad uppdraget innebär och 

tydligt stöd ifrån projektägaren. [Namn på person inom organisationen] 

var ju med i styrgruppen, men hen fick ju gå in lite som projektägare när 

min projektägare inte gjorde det. Och jag tror att hen får göra det i fler 

projekt. Och då blir det heller inte riktigt bra. 

Högre prioritet av resursägares och resursers tid i projektet  

En del som respondenterna upplever är kopplad till organisationens 

projektmognad är dess förmåga att hantera resurssättning och förstå vilket ansvar 

man som resursägare har kring det. När respondenterna pratar om att resurssätta 
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projekt berättar de om både positiva och mindre positiva upplevelser. En 

respondent säger att “När projektet skulle resurssättas, så var de som ägde 

resurserna välvilligt inställda.” En annan respondent säger  

När vi har jobbat med saker som berör läkare så har vi inte fått 

representanter som har kommit, som har velat vara med. Också 

delaktigheten från första linjens chefer har varit jättedålig. Man förstår 

inte vilket ansvar man har som första linjens chef. 

Respondenterna berättar också om upplevelser kring att förstå vilka resurser man 

behöver och om att säkra dem i god tid genom dialog med resursernas chefer.  

[...] jättesvårt för mig att beskriva vilka resurser jag behöver, när jag 

behöver dem och det skulle jag behöva ha stöd med, förstå vilka 

intressenter som behöver vara med eller vilka projektmedlemmarna 

behöver vara, förstå vilka resurser som behövs i projektet, säkra 

personerna via dessa personers chefer också, och ha gärna namnen 

snarare än funktionen och var ute i jättegod tid. 

3.3 Bollplank som är tillgängligt efter projektledarens behov  

Det tredje temat som identifierats är bollplank som är tillgängligt efter 

projektledarens behov. Respondenterna återkommer till det upplevda behovet av 

att bolla och ha ett bollplank och de pratar om behov av stöd från en funktion. 

Några respondenter pratar om projektkontor och en av dem pratar om en mentor. 

Bollplanket ska kunna projektledningsmetodik, ha en relation till projektledaren 

och gärna ha kunskaper om projektet. Det viktiga är att stödet är tillgängligt när 

projektledarna har behov av det.  

Bolla högt och lågt med en person som kan projektledningsmetodik  

För respondenterna handlar det om att kontinuerligt ha möjligheten att bolla stort 

och smått med någon som är insatt i projektmetodik och kanske vet lite om det 

projekt som de leder. Det handlar också om upplevelser av att det ska vara en och 

samma person som de kan bygga en relation till och som förstår just deras behov 

av stöd så att de kommer framåt i projektet.  

Sen skulle jag nog behöva en person som har erfarenheter av projekt som 

man bara kan bolla saker med, som har mer erfarenhet av till exempel 

projektarbete. En person som är insatt i just detta projektet och som man 

kan bolla kontinuerligt med, som förstår också vad som har hänt tidigare 

och vad som händer nu och så. En person som är samma person så långt 

det går, för att förstå problematiken i just det här projektet och mitt behov 

av stöd. 
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Detta uttrycks av en annan respondent “Nu tog jag ju en person och ställde 

frågor. Jag tror att hen skulle kunnat varit mitt bollplank, och hade hen inte 

kunnat svara på dem så hade hen vetat var jag hade fått bästa svaret, jag hade 

inte behövt famla runt så mycket.”  

Mentor som bollplank är ovärderligt  

En respondent upplever att det har betytt mycket för hen att ha en mentor som 

stöd i rollen som projektledare.  

Jag har haft en mentor och det har varit ovärderligt i början. Det är ju så, 

man är osäker i sin roll, så det är klart man blir säkrare och säkrare allt 

eftersom tiden går, men det har varit ovärderligt att ha en mentor, och 

särskilt i början, att hen liksom hjälpte till, hjälpte mig att tänka, vad bör 

du tänka på, vilken sammansättning i gruppen, tänk på det här, och nu 

tycker jag att ni ska fokusera på detta. Så det har ju varit ovärderligt. 

Projektkontor att bolla med efter egna behov 

Respondenterna upplever ett behov av stöd av en funktion som av de flesta 

benämns projektkontor. De vill kunna vända sig dit när de upplever att de har 

behov av att bolla olika saker kopplat till sina projekt. Respondenterna upplever 

också att det ska vara deras behov av stöd som styr tillgången till resurserna inom 

denna funktion.  

En stödfunktion, eller liksom ett projektkontor eller liknande, då kan ju 

det stödet finnas där, men det måste vara väldigt tydligt också att de här 

stödfunktionerna finns och att de har tid avsatt för det, så att man inte 

känner sig besvärlig eller så. 

Dessutom upplever respondenterna ett behov av att stödet är på förhand garanterat 

under projekttiden. “Men att stödet, finns, garanterat på förväg alltså med en viss 

frekvens, så att det inte ska bli i mån av tid hos stödet.”  

3.4 Initialt stöd via personliga möten   

Det fjärde temat definieras som initialt stöd via personliga möten. Här ger 

respondenterna uttryck för när och på vilket sätt stödet som de upplever att de har 

behov av bör erbjudas. Respondenterna ger tydligt uttryck för att de upplever att 

det är allra viktigast att få stöd i projektledarrollen i början av projektet, för att det 

ska funka i resten av projektet. Respondenterna uttrycker ett behov av stöd genom 

olika mötesformer. De föredrar att stödet erbjuds i personliga möten, men digitala 

möten och andra digitala lösningar går också bra. Dessutom upplever 
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respondenterna ett behov av att ta del av vad andra har gjort tidigare för att få 

exempel och lära sig av det som redan är gjort.  

Viktigt med stöd i början av projektet 

Respondenterna upplever att det handlar om att bygga en grund, skapa struktur i 

arbetet, komma rätt från början och se till att allting flyter på. De ger också 

uttryck för att upplevelsen av behov av stöd är relativt liten under 

genomförandefasen av projektet.  

[...] väldigt tidigt, när projektet går igång egentligen. För att i början 

händer det ju rätt mycket, alltså initiala grejer som kan få följdverkningar 

framöver. Mitt behov utav stöd inte är så jättestort när det väl är på rulle 

sen. Då är det mer kontrollpunkter egentligen. 

Olika mötesformer för att ge stöd 

Respondenterna upplever att stödet bör erbjudas på flera olika sätt. Det personliga 

mötet är högt värderat. Det framkommer att även digitala mötesformer skulle 

kunna ge det stöd som respondenterna efterfrågar.  

Jag gillar att träffas och prata kring projekten, oavsett om det är aktivitet 

eller inte just nu så har man en viss frekvens då vi träffas för att höra hur 

det går i projektet. [...] Rätt mycket kan skötas med en SharePointlösning 

där vi har olika checklistor att jobba med, Skypesamtal som föder nya 

checklistor och sen träffas man också rent fysiskt och pratar lite mer 

allmänt om projektet, medan Skype och SharePointlösningar brukar bli 

mer konkret. 

Lära av andra via intranätet  

Respondenterna upplever också ett behov av att få ta del av vad andra har gjort i 

tidigare och pågående projekt och föreslår att det skulle kunna realiseras på 

intranätet. “En samlingssida på intranätet med alla pågående projekt till exempel 

så kan man kanske se hur andra har gjort.”  

Behovet att ta del av vad andra har gjort för att lära sig i rollen som projektledare 

kan också handla om hur projektdokumentation har utformats. “Att få ta del av 

några redan godkända projektplaner för att se hur andra lagt upp det. Man kunde 

kanske lagt upp några färdiga exempel på intranätet.”  

3.5 Sammanfattning av teman  

Tema ett handlar om förankring från början till slut, vilket har att göra med att 

förankring av uppdrag och ställningstagande till om det ska genomföras i 

projektform, förankring i verksamheten så att projektarbete kan prioriteras, 
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förankring av tid och resurser för att säkerställa att man förstår sin roll och vilken 

tidsåtgång som krävs, förankring i form av uppföljning för att säkerställa att man 

kommer framåt i projektet enligt plan och förankring vid överlämning av 

projektets resultat för att säkerställa att det finns en mottagare.  

Tema två handlar om ökad projektmognad inom organisationen genom att öka 

antalet utbildade och erfarna projektledare. Det handlar också om att öka vanan att 

arbeta i projekt och få en ökad förståelse för vad olika projektroller innebär, samt 

om att prioritera projekt både som resursägare och resurs.    

Tema tre handlar om bollplank som är tillgängligt efter projektledarens behov. 

Detta har att göra med stöd via en specifik funktion, ett projektkontor eller en 

mentor som är kunnig i projektledningsmetodik, som man kan skapa en relation 

till och som finns tillgänglig efter projektledarens behov.  

Tema fyra handlar om initialt stöd via personliga möten, vilket är viktigt för att 

resten av projektet ska löpa på. Förutom personliga möten, funkar också digitala 

möten. Det handlar också om möjligheten att ta del av vad som redan gjorts i 

andra projekt för att lära av varandra.  

4 Diskussion  

Den teoretiska referensramen som studien utgår ifrån (Hobbs & Aubry 2007) 

innehåller alla relevanta projektkontorsfunktioner och har delats in dem i fem 

grupper samt tre extrafunktioner som inte hör hemma i någon av dessa fem 

grupper (se bilaga 2). I nedanstående avsnitt diskuteras innebörden av de fyra 

teman som framkommer i resultatet från genomförd studie i förhållande till den 

teoretiska referensramen för studien. Detta görs genom att identifiera likheter och 

skillnader mellan studiens identifierade teman och de funktionsgrupper samt 

extrafunktioner som beskrivs i Hobbs och Aubry (2007) för att ta reda på vilka av 

alla dessa funktioner medarbetarna vill ha stöd i, utifrån sin projektledarroll.  

I diskussionen nedan läggs fokus på de teman med tillhörande funktioner som 

respondenterna har betonat extra tydligt och det är anledningen till variationen i 

utrymme i diskussionen.  
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4.1 Övervakning och styrning av projektprestanda 

Den första funktionsgruppen innehåller fyra funktioner: rapportera projektstatus 

till högre ledning, övervaka och kontrollera projektprestanda, implementera och 

hantera projektinformationssystem samt utveckla och upprätthålla 

projektresultatstavla (Hobbs & Aubry 2007). Denna är den viktigaste av de fem 

identifierade funktionsgrupperna, enligt Hobbs och Aubry (2007), eftersom 

funktionerna inom denna grupp ger dem som är ansvariga möjlighet att på ett 

synligt sätt kontrollera prestandan för aktuella projekt.  

Likheten mellan denna funktionsgrupp och studiens resultat finns i temat 

förankring från början till slut. Det handlar om att övervaka att projektet 

genomförs enligt plan och att det följs upp kontinuerligt, att det finns en puls och 

ett driv samt någon som efterfrågar hur det går. Detta likställs med funktionen 

övervaka och kontrollera projektprestanda. I Hobbs och Aubrys undersökning 

(2007) anger 65 % att funktionen övervaka och kontrollera projektprestanda är 

viktig. 

Avsaknaden av likheter till övriga funktioner i gruppen skulle kunna bero på att 

frågeställningen för studien är starkt inriktad på den egna upplevelsen av behov av 

stöd och att reflektionen över projektledning ur högre ledningsperspektiv eller ur 

ett systemperspektiv har uteblivit.  

4.2 Utveckling av projektledningskompetenser och metoder 

Den andra funktionsgruppen innehåller fem funktioner: utveckla och 

implementera standardmetod, främja projektledning inom organisationen, 

utveckla personalkompetens inklusive träning, förse projektledare med mentorer 

samt handha en uppsättning verktyg utan ett försök till standardisering (Hobbs & 

Aubry 2007). Denna grupp av funktioner är den som traditionellt sett främst 

associeras med funktioner hos ett projektkontor, enligt Hobbs och Aubry (2007).   

De likheter som finns mellan funktionsgruppen och studiens resultat återfinns i 

temana ökad projektmognad inom organisationen samt bollplank som är 

tillgängligt efter projektledarens behov. Det handlar om att öka vanan att driva 

projekt inom organisationen, att utbilda medarbetare i och öka deras erfarenhet av 

projektledning samt att ha någon att bolla med. Detta likställs med funktionerna 

främja projektledning inom organisationen, utveckla personalkompetens inklusive 
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träning samt förse projektledare med mentorer. Hobbs och Aubry anger i sin 

undersökning (2007) att 55 % anser att funktion främja projektledning inom 

organisationen är viktig. Motsvarande siffror för funktionerna utveckla 

personalkompetens inklusive träning respektive förse projektledare med mentorer 

är 65 respektive 49 procent.  

Upplevelsen av att projektet dör när projekttiden är slut kan ha ett samband med 

projektmognad och projektvana, då det saknas någon som tar över projektets 

resultat och följer upp kvaliteten i det som resultatet leder fram till. Det skulle 

kunna bero på det stöd som projektet får, vilket Too och Weaver (2014) menar är 

avgörande för ett projekts framgång. Detta ligger inte helt i händerna på 

projektledaren eller projektteamet.  

Eftersom små projekt inom hälso- och sjukvården är viktiga för dess effektivitet är 

det viktigt att dessa lyckas, framförallt eftersom de initieras av personalen i hälso- 

och sjukvården (Chiocchio, Rabbat & Lebel 2015). Om man vill främja 

projektvanan och öka projektmognaden förefaller det viktigt att ta vara på de 

initiativ som kommer från personalen för att de ska fortsätta komma med goda 

idéer och främja utvecklingen som är gynnsam för organisationen. Detta skulle 

kunna vara ett sätt att rekrytera och behålla erfarna medarbetare, vilket som 

tidigare nämnts har varit en svårighet inom hälso- och sjukvårdsbranschen i 

Sverige.  

Projektledarutbildning skulle, som Lamb med flera (2010) uttrycker det, kunna 

skapa en tryggare miljö inom hälso- och sjukvårdsdisciplinen. Avsaknaden av 

projektledarutbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvården, och 

upplevelsen av att det leder till låg projektvana och gör projekt svårarbetade, kan 

antyda att medarbetarna känner en viss uppgivenhet och frustration i rollen som 

projektledare, vilket skulle kunna påverka hälsan. Enligt Chiocchio med flera 

(2010) har medarbetare som arbetar i projekt i projektovana organisationer lägre 

mental hälsa jämfört med medarbetare som arbetar i projekt i en organisation som 

har en större projektvana. Även om hälsa inte har varit i fokus i denna 

undersökning finns det indikationer på att studiens resultat till viss del kan 

bekräfta vad Chiocchio med flera (2010) kommit fram till. Det förefaller återigen 

vara viktigt att ta vara på medarbetarnas kraft och engagemang kopplat till 



 27 

projekt, eftersom det är medarbetarna som möjliggör projektarbetet. Det kan vara 

avgörande att erbjuda medarbetarna deltagande i projektarbete för att de ska 

känna arbetsglädje och en vilja att stanna kvar inom organisationen och bidra till 

dess utveckling.  

Chiocchio, Rabbat, och Lebel (2015) anser att hälso- och sjukvården står inför en 

utmaning eftersom det inom fältet finns en avsaknad av specifika 

projektledningskunskaper och erfarenheter. De menar, liksom Hobbs och Aubry 

(2007) samt Tonnquist (2006), att fler utbildade och erfarna projektledare skulle 

kunna vara en åtgärd mot den låga projektmognaden. Vidare menar de att en del 

av utmaningen är att de små projekten inom organisationen, i relation till de stora, 

inte får likvärdigt stöd från organisatoriska funktioner och att det ökar risken att 

projekten misslyckas (Chiocchio, Rabbat & Lebel 2015). Man skulle också kunna 

hävda att den låga projektvanan inom organisationen är en av utmaningarna och 

därmed en ökad risk för att projekt misslyckas.  

Upplevelsen av den egna oerfarenheten i rollen som projektledare visar på ett 

tydligt behov av att ha någon att bolla med, via ett projektkontor eller en mentor. 

Det vore kanske rimligt att hävda att med ökad erfarenhet minskar behovet av att 

ha någon att bolla med. Dock finns det indikationer på att så inte är fallet. I Hobbs 

och Aubrys undersökning (2007) anger, som tidigare angivits, 49 % att funktionen 

förse projektledare med mentorer är viktig. Som projektledare är det sannolikt att 

man kommer att ställas inför nya utmaningar i olika projekt och därmed kommer 

troligtvis behovet av att ha någon att bolla med alltid vara aktuellt.  

Avsaknaden av likheter till övriga funktioner i gruppen skulle kunna bero på att 

medarbetarna som är i projektledarrollen känner till att det finns en standardmetod 

med ett antal tillhörande verktyg och att de inte behöver stöd i att tillämpa dem. 

Det skulle också kunna vara tvärtom, att de inte känner till standardmetoden och 

tillhörande verktyg och därför inte nämner det när de reflekterar kring sitt 

stödbehov.  

4.3 Multiprojektledning  

Den tredje funktionsgruppen innehåller fem funktioner: koordinera mellan 

projekt, identifiera, välja ut och prioritera nya projekt, hantera en eller flera 

portföljer, hantera ett eller flera program samt fördela resurser mellan projekt 
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(Hobbs & Aubry 2007). Det faktum att vissa projektkontor har mandat att hantera 

en uppsättning projekt på ett koordinerat sätt, vilket ofta handlar om portfölj- eller 

programstyrning, har enligt Hobbs och Aubry (2007) blivit viktigare inom 

projektledningen.  

Den likhet som finns mellan denna funktionsgrupp och studiens resultat är temat 

förankring från början till slut, som bland annat har att göra med fördelning av 

resurser. Detta är dock inte kopplat till fördelning av resurser mellan projekt utan 

fördelning av resurser till projektet över huvud taget. Det handlar också om att få 

resurserna som tilldelats projekten att förstå vilken roll de har och dessutom om 

att prioritera projektarbetet både vid och mellan projektmöten. Detta likställs med 

funktionen fördela resurser mellan projekt. I Hobbs och Aubrys undersökning 

(2007) anger 40 % att funktionen fördela resurser mellan projekt är viktig. 

Det finns också likheter mellan denna funktionsgrupp och temat ökad 

projektmognad inom organisationen. Om man utifrån sin roll i projektet inte vet 

vilka förväntningar som finns och vilka krav som kommer att ställas på en, är det 

svårt att hävda att man förstår vad projekt handlar om och då bidrar man till den 

låga projektmognad upplevs inom organisationen.    

Avsaknaden av likheter till övriga funktioner i gruppen skulle kunna bero på att 

medarbetarna generellt sett enbart är projektledare för ett projekt åt gången och 

har svårigheter att se till sitt projekt i förhållande till helheten, vilket i sin tur 

skulle kunna innebära att de inte ser något behov av att till exempel koordinera 

mellan projekt.  

4.4 Strategisk ledning  

Den fjärde funktionsgruppen innehåller fyra funktioner: bistå högre ledning med 

råd, delta i strategisk planering, förmånshantering samt nätverks- och 

miljöskanning (Hobbs & Aubry 2007). Projektledning och projektkontor har på 

senare tid involverats mer i frågor av strategisk karaktär och fått en tydligare 

koppling till högsta ledningen enligt Hobbs och Aubry (2007). 

Det finns inga likheter mellan dessa funktioner och de teman som studien 

resulterat i. Det beror med största sannolikhet på studiens urvalsmetod och 

frågeställning.   
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4.5 Organisatoriskt lärande  

Den femte funktionsgruppen innehåller sex funktioner: övervaka och kontrollera 

projektkontorets prestationer, hantera arkiv med projektdokumentation, 

genomföra recensioner efter projekt, genomföra projektrevisioner, implementera 

och hantera databas över lärdomar samt implementera och hantera riskdatabas 

(Hobbs & Aubry 2007). Det organisatoriska lärandet har diskuterats i större 

omfattning under 2000-talet, men värderas lågt av praktiserande projektledare 

enligt Hobbs och Aubry (2007).  

De likheter som finns mellan denna funktionsgrupp och studiens resultat är temat 

initialt stöd via personliga möten som bland annat handlar om att ta del av vad 

andra gjort tidigare, för att lära sig av det i rollen som projektledare. Den tolkning 

som görs av studiens resultat är att det är viktigt att tillgängliggöra 

projektdokumentationen på ett enkelt och lättidentifierbart sätt och att skapa 

forum för att identifiera lärdomar som kan utgöra en kunskapsbank som 

projektledarna inom organisationen kan ta del av för att undvika att upprepa 

misstag och hamna i fallgropar som tidigare projekt gjort. Detta likställs med 

funktionerna hantera arkiv med projektdokumentation och implementera och 

hantera databas över lärdomar. Hobbs och Aubry (2007) anger i sin undersökning 

att 48 % anser att funktionen hantera arkiv med projektdokumentation är viktig. 

Motsvarande siffra för funktionen implementera och hantera databas över 

lärdomar är 34 procent. 

Avsaknaden av likheter till övriga funktioner i gruppen skulle kunna bero på att 

normalfallet är att dessa funktioner främst efterfrågas av högre ledning och 

eftersom de inte är målgruppen för denna studie framkommer inte heller detta 

behov.  

4.6 Extrafunktioner  

Hobbs och Aubry (2007) har identifierat tre funktioner som inte ingår i någon av 

ovanstående grupperingar: genomföra specialiserade uppgifter för projektledare 

(t.ex. förbereda scheman, hantera kontakter, hantera risker), hantera 

kundgränssnitt samt rekrytera, välja ut, utvärdera och bestämma löner för 

projektledare. Dessa funktioner är inte oviktiga, men de kan, enligt författarna, 
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varken statistiskt eller konceptuellt relateras till någon av de fem 

funktionsgrupperna (Hobbs & Aubry 2007).  

Det finns inga likheter mellan dessa funktioner och de teman som studien 

resulterat i. En förklaring till det skulle kunna vara att till exempel rekrytering, 

scheman och lönesättning hanteras i linjeorganisationen och inte förknippas med 

projektledarrollen.  

4.7 Sammanfattning utifrån teoretisk referensram 

Syftet med denna studie har varit att, med utgångspunkt i medarbetarnas 

upplevelser av behov av stöd i sin roll som projektledare, göra det möjligt att ta 

fram förslag på funktioner vid etablering av ett stödjande projektkontor. Den fråga 

som ställts för att ta reda på detta är: Vilka upplevelser av behov av stöd har 

medarbetarna utifrån sin roll som projektledare? Åtta intervjuer har genomförts 

och den tematiska analysen resulterade i fyra teman som beskriver projektledarnas 

upplevelser av behov av stöd: förankring från början till slut, ökad projektmognad 

inom organisationen, bollplank som är tillgängligt efter projektledarens behov 

samt initialt stöd via personliga möten. Med detta resultat anses studiens 

frågeställning besvarad.  

Resultatet diskuterades sedan utifrån studiens teoretiska referensram, det vill säga 

de fem funktionsgrupper och tre extrafunktioner som presenteras av Hobbs och 

Aubry (2007) för att ta reda på vilka av alla dessa funktioner som medarbetare i 

projektledarrollen vill ha stöd i.  

Vid etablering av ett projektkontor bör störst fokus läggas på de funktioner som 

ingår i funktionsgruppen utveckling av projektledningskompetenser och metoder 

eftersom tre av fem funktioner i gruppen inryms i studiens genererade teman. 

Funktionerna är främja projektledning inom organisationen, utveckla 

personalkompetens inklusive träning samt förse projektledare med mentorer och 

dessa har likheter med temana ökad projektmognad inom organisationen samt 

bollplank som är tillgängligt efter projektledarens behov.  

Därefter följer organisatoriskt lärande, där två av sex funktioner i gruppen finns 

med i studiens genererade teman. Funktionerna är hantera arkiv med 

projektdokumentation samt implementera och hantera databas över lärdomar och 

dessa har likheter med temat initialt stöd via personliga möten.  
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För funktionsgruppen övervakning och styrning av projektprestanda respektive 

multiprojektledning finns en av fyra respektive en av fem funktioner med i 

genererade teman. Funktionerna är övervaka och kontrollera projektprestanda 

respektive fördela resurser mellan projekt och dessa har likheter med temat 

förankring från början till slut.  

Varken de funktioner som ingår i grupperna strategisk ledning eller 

extrafunktionerna som Hobbs och Aubry (2007) beskriver bör inkluderas vid 

etablering av ett projektkontor då det inte finns några likheter med de teman som 

studien resulterat i.   

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av studiens resultat kopplat till teoretisk 

referensram och detta exemplifieras med citat som stödjer resultaten. I första 

kolumnen anges den funktionsgrupp som har likheter med det tema eller de teman 

som återfinns i kolumn tre. I andra kolumnen anges vilka funktioner inom 

funktionsgruppen som har likheter med de teman som identifierats. I fjärde 

kolumnen återfinns citat från respondenterna som illustrerar innehållet kolumn ett 

till tre. 
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Funktionsgrupp Funktion/er Tema/n Citat  

Övervakning och 

styrning av 

projektprestanda  

 

Övervaka och 

kontrollera 

projektprestanda 

Förankring från början till 

slut  

”så fanns det inte mål tydligt formulerat”  

”man har en förmåga att kalla allt för projekt” 

”det fick jag sälja in själv till chefer” 

”Ja, vara så där pain in the ass lite granna för att man liksom ska hålla takten i projektet.” 

”Här ser jag inte en tydlig överlämning till, ska vi kalla det för linjen.” 

Utveckling av 

projektledar-

kompetenser och 

metoder  

 

Främja 

projektledning inom 

organisationen 

Utveckla 

personalkompetens, 

inklusive träning  

Förse projektledare 

med mentorer 

Ökad projektmognad inom 

organisationen 

Bollplank som är 

tillgängligt efter 

projektledarens behov 

”Projektmognaden är ju ganska låg, i alla fall det jag har varit i kontakt med. Vi har ju inte 

många projektledare som har jobbat i stora projekt eller som är utbildade på det sättet.”  

”Vi är inte vana att driva projekt, framförallt inte med lite högre hastighet.” 

”Att folk inte vet vad det innebär att vara i en styrgrupp eller referensgrupp och att det har 

varit svårt att få till de resurser man behöver. [...] dels så har personerna inte gjort det man 

har bett dem göra mellan mötena och sen har man inte kommit på mötena” 

”Sen skulle jag nog behöva en person som har erfarenhet av projekt, som man kan bolla 

saker med” 

”Jag har haft en mentor och det har varit ovärderligt i början” 

Multiprojektledning  

 

Fördela resurser 

mellan projekt 

Förankring från början till 

slut  

”Det har tagits beslut om projektet på väldigt hög nivå och det har inte förankrats ner i 

verksamheterna och det är de som ska arbeta med projektet och när det kommer till dem, så 

säger de att nej, vi har ingen tid för det här.” 

Organisatoriskt 

lärande  

  

Hantera arkiv med 

projektdokumentation  

Implementera och 

hantera databas över 

lärdomar 

Initialt stöd via personliga 

möten  

”Att få ta del av några redan godkända projektplaner för att se hur andra lagt upp det.” 

”En samlingssida på intranätet med alla pågående projekt till exempel så att man kan se hur 

andra har gjort.” 

Tabell 1 Sammanställning av studiens resultat kopplat till teoretisk referensram, samt exemplifierande citat från respondenterna 
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5 Slutsats  

I detta avslutande kapitel presenteras hur studiens resultat skulle kunna användas i 

form av ett antal olika stödfunktioner som skulle kunna erbjudas vid etablering av 

ett projektkontor inom den studerade organisationen.  

5.1 Dialog för bedömning av uppdrag 

Ett sätt att möta projektledarnas behov av att ha tydligt formulerade mål är att via 

ett projektkontor erbjuda stöd i form av uppdragsdialog. Under en uppdragsdialog 

skulle man kunna bedöma uppdragets avgränsning tillsammans med 

uppdragstagare och uppdragsgivare. Här skulle det också kunna ingå att 

säkerställa att uppdraget är nedskrivet och tydligt formulerat. Dessutom skulle 

SMART-principen (Tonnquist 2016) kunna användas för att ta fram potentiella 

mål- och mätetal, ett behov som respondenterna också har gett uttryck för. Ett 

annat behov som framkommer i samtal med respondenterna är att de vill att man 

inom verksamheterna ska sluta kalla allting för projekt. Detta behov skulle ett 

projektkontor kunna möta genom att ha en checklista för uppdragssamtalet för att 

säkerställa att uppdraget bedöms på rätt grunder. Inom organisationen finns idag 

en checklista för projektinitiering som skulle kunna återaktualiseras, uppdateras 

och utvecklas via ett projektkontor. Kommer man i uppdragsdialogen fram till att 

organisationens krav för projekt uppfylls skulle uppdraget kunna utföras i 

projektform.  

5.2 Utbildning för ökad projektmognad och kompetens 

Ett projektkontor skulle kunna möta respondenternas behov av fler utbildade 

projektledare inom organisationen genom att ha ett standardförfarande vid 

initiering av projekt. Det skulle kunna innebära att projektledaren får i uppdrag att 

kontakta projektkontoret för en grundläggande projektledningsutbildning samt 

genomgång av organisationens projektmodell och tillhörande stöddokument och 

mallar. Även organisationens förekommande metoder och verktyg skulle kunna 

lyftas fram för projektledaren så att hen kan välja det bästa sättet att genomföra 

projektet inom organisationen. Här skulle det behöva skapas ett nära samarbete 

med den eller de funktioner som ansvarar för att hålla metoder och verktyg 

uppdaterade för att säkerställa kvaliteten i underlagen.  
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Respondenternas behov av fler utbildade och kompetenta projektledare inom 

organisationen skulle kunna mötas genom att ett projektkontor erbjuder 

utbildningar med olika innehåll. En utbildning skulle kunna innehålla information 

för olika roller i projekt, i första hand projektledare, styrgrupp, referensgrupp och 

projektgrupp. En annan utbildning skulle kunna innehålla information om olika 

roller i ett projekt och främst rikta sig till resursägare men också vara öppen för 

alla som är intresserade. Förutom att det ger projektledaren en tydligare bild av 

vilka förväntningar hen kan ha på personer som innehar olika roller i projektet blir 

det också tydligt för dem som är med i projektets olika grupperingar vad som 

förväntas av dem. Detta ökar dessutom möjligheten till ökad förståelse kring olika 

projektroller och ger medverkande medarbetare ökad kompetens kring 

projektarbete. En generisk lista för de olika projektrollernas ansvar och 

befogenheter skulle kunna vara ytterligare ett sätt att öka möjligheterna till ökad 

förståelse kring projektrollerna. Denna skulle kunna publiceras på intranätet.  

Sammantaget skulle dessa utbildningar kunna öka projektmognaden för dem som 

arbetar i projektform samtidigt som det sannolikt skulle kunna öka 

organisationens totala projektmognad. På så vis möter projektkontoret 

respondenternas behov av ökad projektmognad inom organisationen.  

5.3 Kommunikation för att förankra projekt   

Ett projektkontor skulle kunna erbjuda stöd i granskning av projektets 

kommunikationsplan tillsammans med kommunikationsenheten inom 

organisationen. Den gemensamma mallen för kommunikationsplaner skulle kunna 

lyftas upp för ökad användning och projektkontoret skulle kunna erbjuda 

genomgång av och feedback på innehållet efter ett första utkast via projektet. Det 

är ett sätt att möta respondenternas behov av att förankra projektet i 

verksamheten.  

Ett annat sätt att möta behovet av förankring i verksamheten är att erbjuda 

projektledaren ett stödmaterial som hen kan använda för att öka kunskaperna 

kring förankring av projekt i verksamheten. Detta skulle projektkontoret och 

organisationens kommunikationsenhet kunna ta fram gemensamt.  

Ytterligare ett sätt att möta behovet av förankring av projektet i verksamheten är 

ett stöd i att kommunicera kring projektets progress. Det skulle kunna göras via en 
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nyhet på intranätet, ett utskick av ett PowerPoint-underlag som cheferna kan 

använda vid arbetsplatsträffar och så vidare. Genom att tala om hur det går för 

projektet ger man intressenterna möjlighet att ta det till sig och det skulle också 

kunna vara en slags förankring i verksamheten.  

Alternativet till att samarbeta med kommunikationsenheten skulle kunna vara att 

ha en kommunikatör som är kopplad till projektkontoret.  

5.4 Behovsstyrd tillgänglighet för att bolla  

Respondenternas behov av att träffas i början av projektet skulle kunna mötas 

genom att ett projektkontor har hög tillgänglighetsgrad och i möjligaste mån har 

en ”öppen dörr”. På så vis kan projektledare titta förbi när behovet uppstår. Ett 

alternativ till detta skulle kunna vara att erbjuda bokningsbara tider för 

projektledare för att föra dialog med någon på projektkontoret som är insatt i 

projektledningsmetodik. Enligt respondenternas behov skulle ett projektkontor 

behöva erbjuda projektledarna fysiska möten initialt. När relationen är etablerad 

och om tryggheten finns mellan stödet på projektkontoret och projektledaren 

skulle de sedan kunna övergå till digitala mötesformer, till exempel Skypemöten, 

och andra digitala lösningar för att kommunicera, till exempel e-post eller 

samarbetsytor. Desouza och Evaristo (2006) menar att projektkontor som ger 

förbättringar i tid och som kontinuerligt driver projektgrupperna framåt är mest 

effektiva. Genom att möta respondenternas behov och erbjuda mycket stöd till 

projektledaren initialt i projektet, respektive stödja projektledaren i att driva 

projekten framåt ökar sannolikheten att förbättringar sker i tid och därmed att ett 

projektkontor upplevs som effektivt. 

För att möta respondenternas behov av att bolla med någon som har erfarenhet av 

projekt skulle ett projektkontor kunna erbjuda samma person som bollplank, i 

möjligaste mån, till en projektledare som återkommer flera gånger under ett och 

samma projekt. Detta för att det är viktigt för projektledarna att bolla med någon 

som är insatt i det aktuella projektet och för att skapa en trygg relation med 

bollplanket. Ett alternativ till detta är att ett projektkontor skulle kunna arbeta med 

att förse projektledarna med mentorer utifrån deras behov. Uppdraget att vara 

mentor skulle kunna utgå från medarbetarens personliga utveckling i rollen som 

projektledare och ha ett tydligt syfte och mål. Inom organisationen finns till 
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exempel olika coachningsmetoder som ingår i den interna ledarskapsutbildningen 

som skulle kunna användas av mentorerna.  

Respondenternas behov av att ta del av vad andra har gjort för att själv lära sig 

skulle kunna mötas genom gruppdialoger eller nätverksmöten för projektledare 

där de kan dela med sig av något som de vill diskutera och få andra projektledares 

tankar kring det. Detta är ett sätt för ett stödjande projektkontor att sprida 

lärdomar mellan olika projektledare och projekt och kan ses som ett sätt att 

minska den starkt individualiserade kunskapsbasen, som i stor grad utvecklas i det 

lokala problemlösningssammanhanget, som Tell och Söderlund (2001) beskriver, 

samt svårigheterna att få tillgång till den tysta kunskapen som genereras i projekt, 

som Desouza och Evaristo (2006) redogör för.  

Ett annat sätt att möta respondenternas behov av att ta del av vad andra har gjort 

för att lära sig är att ge projektledarna tillgång till goda exempel på tidigare 

underlag, till exempel projektdirektiv och projektplaner. På så vis kan 

projektledare ta del av vad som redan är gjort och få inspiration i hanteringen av 

sina egna projekt. Dessa skulle kunna publiceras på ett lättillgängligt sätt på 

intranätet eller en samarbetsyta för projekt. Där skulle även annan viktig 

information kopplat till projekt kunna lyftas fram.  

5.5 Styrtavla för uppföljning på olika nivåer  

Respondenternas behov av att förankra projekt i verksamheten skulle kunna 

hanteras vid en styrtavla. Förankringen i verksamheten handlar oftast 

inledningsvis om kommunikation med högre ledningsfunktioner. Ett sätt att 

hantera detta skulle kunna vara att, vid styrtavlan, ha kontinuerligt återkommande 

projektdialoger med ledningsfunktioner och projektledare. På styrtavlan skulle 

projekten kunna visualiseras på ett övergripande sätt kopplat till organisationens 

verksamhetsplan. Syftet med det skulle vara att ge personerna på de högre 

ledningsfunktionerna möjlighet att hålla sig uppdaterade om pågående projekt och 

projekt som ligger i startgroparna. Vid projektdialogerna skulle viss förankring i 

verksamheten därmed kunna göras och med detta skulle högre ledning kunna 

förankra projektet vidare i verksamheten. Projektdialogerna skulle kunna vara ett 

sätt att möta respondenternas upplevelse av trycket de har på att sälja in projektet i 

dialog med verksamheten. Projektdialogerna skulle också kunna vara ett sätt att ge 
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projektet möjlighet att ta plats, vilket har uttryckts som en framgångsfaktor av 

respondenterna, och i projektdialogen skulle projektledaren kunna boka in 

fördjupade dialoger kring projektet med verksamheterna för ytterligare 

förankring.  

Även respondenternas behov av förankring kring tid och resurser skulle kunna 

mötas via projektdialogerna vid styrtavlan. Högre ledningsfunktioner är ytterst 

ansvariga för resurserna inom organisationen och om de är med vid 

projektdialogerna skulle en dialog kring resurstilldelning för projekt kunna 

inledas. Projektdialogerna kanske inte kan ta projektledaren hela vägen kring 

resurshantering, men det skulle i alla fall kunna vara ett sätt att inleda 

kommunikationen kring resurser. Ett projektkontor skulle därutöver, i starten av 

sin etablering, kunna vara ett stöd genom att initiera en dialog med 

verksamheterna kring hantering av resurser generellt, kopplat till projekt. Något 

som tydligt framgår är att respondenterna upplever att det sätt att hantera resurser 

som används inom organisationen idag inte är optimalt eftersom resurserna som 

ändå tillsätts i projekten har svårt att på egen hand prioritera projektarbetet 

framför patientarbetet. Här skulle det kunna vara viktigt att säkerställa att 

resursägarna är medvetna om vad det innebär att låna ut sina resurser till ett 

projekt kopplat till arbetsuppgifter och omfattning. 

Ytterligare ett behov som respondenterna har, nämligen att lämna över projektet 

till linjen, skulle kunna mötas via projektdialogerna vid styrtavlan. Vid 

projektdialogerna skulle förankringen kring överlämning till linjen kunna vara 

närvarande under hela projekttiden och om högre ledningsfunktioner är med vid 

projektdialogerna skulle förankringen kunna ske kontinuerligt. På så vis får 

verksamheten tid på sig att förbereda sig inför mottagandet av projektets resultat, i 

stället för att, som respondenterna upplever det, få panik och skjuta undan 

ansvaret. Här skulle det kunna vara fördelaktigt om det finns en namngiven 

person eller funktion som tar emot projektets resultat och att det blir den 

kontaktperson som projektledaren kan vända sig till. På så vid möts 

respondenternas behov av att följa upp hur det går efter att projektet lämnats över 

till linjen.  
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Respondenternas behov av ökad vana att driva projekt och att prioritera projekt 

skulle kunna mötas genom att använda en styrtavla för uppföljning och 

rapportering av projektens progress till högre ledningsfunktioner. Att prata om 

och följa upp projekten skulle kunna innebära att projekt prioriteras samt att vanan 

att driva projekt, eller i alla fall tanken på att arbeta i projektform, ökar.  

En styrtavla skulle också kunna vara ett sätt att möta respondenternas behov att 

följa upp projekten för att hålla takten i arbetet. Ett projektkontor skulle kunna 

erbjuda kontinuerlig uppföljning i form av korta avstämningsmöten tillsammans 

med andra projektledare. På så vis kan ett projektkontor även möta 

respondenternas behov av att ta del av vad andra har gjort för att lära sig. Detta 

skulle dessutom kunna skapa kontaktytor mellan projekt, möjligheter att nätverka, 

delning av erfarenheter och hjälp till självhjälp genom gemensam problemlösning, 

vilket kan ses som positiva bieffekter av uppföljningen.  

5.6 Sammanfattning av stödfunktioner  

Dialog för bedömning av uppdrag handlar om att säkerställa att uppdraget 

passar att genomföra i projektform, att det är nedskrivet, tydligt definierat och 

avgränsat, samt kopplat till mål- och mätetal. 

Utbildning för ökad projektmognad och kompetens handlar om att ha ett 

standardförfarande vid initiering av projekt för att få en grundläggande 

projektledningsutbildning, genomgång av organisationens projektmodell och 

tillhörande stöddokument och mallar, samt metoder och verktyg. Det handlar 

också om att genomföra utbildningar för och om olika projektroller.  

Kommunikation för att förankra projekt handlar om att granska upprättad 

kommunikationsplan för att säkerställa att verksamhetens behov omhändertas 

samt om att tillse att det finns stödmaterial om förankring i verksamheten för 

chefer och projektledare. Det handlar dessutom om att kommunicera kring 

projektets progress för ytterligare förankring i verksamheten.  

Behovsstyrd tillgänglighet för att bolla handlar om att erbjuda stöd via 

projektkontoret efter det behov som projektledarna har både vad gäller tider och 

mötesformer samt om att sprida lärdomar genom att dela med sig av vad andra 
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gjort i tidigare projekt. Det handlar också om att förse projektledarna med 

mentorer.  

Styrtavla för uppföljning på olika nivåer handlar om förankring av projekten i 

verksamheterna både när de startar och när de avslutas och lämnas över till 

verksamheterna. Dessutom handlar det om att föra dialog kring projektets tid och 

resurser och om att prioritera och öka vanan att driva projekt. Slutligen handlar 

det även om att ge projektledarna kontinuerlig uppföljning av projekten för att 

skapa puls och efterfråga resultat.   

5.7 Resultatets generaliserbarhet  

Resultatet och slutsatsen för denna studie går givetvis att generalisera och göra 

gällande i andra organisationer och verksamheter än den som studerats.  

Även om det kan vara svårt att hävda att resultatet av den genomförda studien är 

representativt och generaliserbart i vidare bemärkelse, då det är svaren från ett 

litet antal respondenter som ligger till grund för undersökningen, kan man med 

viss försiktighet påstå att det finns en representativitet gällande både 

könsfördelning och åldersfördelning mellan respondenterna och att det sannolikt 

även gäller för andra hälso- och sjukvårdsorganisationer. Med det gjort och med 

utgångspunkt i att andra hälso- och sjukvårdsorganisationer har samma eller 

liknande förutsättningar, bland annat vad gäller antalet utbildade och erfarna 

projektledare, nivå på projektmognad, vana att genomföra projekt och så vidare, 

skulle man kunna generalisera resultatet av denna studie till dessa organisationer. 

Sannolikt finns det en viss variation i behov av stöd mellan organisationer, men 

likheterna borde dock vara stora och det skulle kunna innebära att organisationer 

inom hälso- och sjukvården skulle kunna gå samman för att lära av varandra, och i 

förlängningen skapa nätverk för att säkerställa hög kvalitet i de funktioner som 

erbjuds via ett stödjande projektkontor.  

Det finns även möjligheter att generalisera resultatet till organisationer som 

bedriver annan verksamhet än hälso- och sjukvård, under förutsättning att man 

inom dessa organisationer arbetar med projekt, har medarbetare som arbetar som 

projektledare och vill etablera projektkontor utifrån medarbetarnas behov av stöd 

via ett projektkontor. Dock skulle man kunna rekommendera att studiens resultat 

kompletteras med en förundersökning eller likande inom respektive organisation, 
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för att säkerställa att specifika behov inom just den egna verksamheten 

tillgodoses.   

5.8 Förslag till vidare forskning 

Enligt Hobbs och Aubry (2007) rankas gruppen med övervakning och styrning av 

projektprestanda högst och gruppen med organisatoriskt lärande lägst, men de 

menar också att skillnaden i ranking inte är särskilt stor. Dessutom anser de att 

rankingen kan variera utifrån olika kontexter i organisationen. Antalet funktioner i 

respektive grupp varierar och de individuella funktionernas relativa betydelse i 

respektive grupp varierar avsevärt. Därmed, menar författarna, är det ännu 

viktigare att anpassa funktionerna till organisatoriska och strategiska kontexter när 

man beslutar vilka funktioner som ska inkluderas i ett projektkontors mandat.  

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka organisatoriska och strategiska 

kontexter för den organisation som varit aktuell för denna studie för att ge 

projektkontoret som eventuellt ska etableras inom organisationen bättre 

förutsättningar att införa stödfunktioner i den ordning som bäst passar 

organisationen.  

Ett annat förslag är att, efter etablering av ett projektkontor inom studerad 

organisation, genomföra en enkätstudie där respondenterna får ranka de 

funktioner som projektkontoret erbjuder och jämföra det med de funktioner som 

finns i Hobbs och Aubrys studie. Syftet med det skulle kunna vara att undersöka 

organisationens nivå av projektmognad. Ju fler funktioner som överlappar dem 

som beskrivs i Hobbs och Aubrys studie, desto större indikation skulle det kunna 

vara på en ökad projektmognad inom organisationen.  

Det vore också intressant att göra om undersökningen i samma organisation och 

undersöka vilket behov av stöd ledningen uttrycker att de har utifrån olika roller, 

till exempel som projektägare, i en styrgrupp eller som resursägare. Detta skulle 

kunna ge organisationen en mer nyanserad helhetsbild av behov av funktioner 

utifrån styrande perspektiv inför etablering av ett projektkontor. Det skulle också 

vara intressant att slå ihop det resultatet med denna studies resultat för att se om 

alla funktioner täcks in när ledningen inkluderas i urvalet.  

Chiocchio med flera (2010) visar i sin studie att medarbetare som är involverade i 

projekt uppvisar lägre psykisk ohälsa och högre psykologiskt välmående. De tror 
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att detta beror på att projektarbete är mer givande än rutinarbete. Det vore 

intressant att genomföra en undersökning inom organisationen för att studera 

medarbetarnas hälsa kopplat till psykisk ohälsa och psykologiskt välmående för 

att bekräfta eller dementera resultaten i studien som Chiocchio med flera 

genomfört. Vid bekräftade resultat skulle man kunna få fler argument för att 

arbeta i projektform när uppdragen passar för det, och dessutom öka på 

projektvanan i organisationen, vilket med största sannolikhet skulle medföra ökad 

projektmognad. Detta är något som troligtvis skulle gynna organisationens strävan 

att arbeta mer projektorienterat kopplat till de strategiskt viktiga områdena och 

leda till ökad förståelse för och framgång i projektarbetet. 
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Bilaga 1 Rangordnade funktioner på projektkontor 

Egen översättning från Hobbs, J. B. & Aubry, M. (2007). A multi-phase research 

program investigating project management offices (PMOs): the results of phase I. 

Project Management Journal, 38 (1), 74–86. 

1. Rapportera projektstatus till högre ledning 

2. Utveckla och implementera standardmetod 

3. Övervaka och kontrollera projektprestanda  

4. Utveckla personalkompetens, inklusive träning 

5. Implementera och hantera projektinformationssystem  

6. Bistå högre ledning med råd  

7. Koordinera mellan projekt  

8. Utveckla och upprätthålla projektresultatstavla  

9. Främja projektledning inom organisationen  

10. Övervaka och kontrollera projektkontorets prestationer  

11. Delta i strategisk planering  

12. Förse projektledare med mentorer 

13. Hantera en eller flera portföljer  

14. Identifiera, välja ut och prioritera nya projekt  

15. Hantera arkiv med projektdokumentation  

16. Hantera ett eller flera program  

17. Genomföra projektrevisioner  

18. Hantera kundgränssnitt  

19. Handha en uppsättning verktyg utan ett försök till standardisering  

20. Genomföra specialiserade uppgifter för projektledare  

21. Fördela resurser mellan projekt  

22. Genomföra recensioner efter projekt  

23. Implementera och hantera databas över lärdomar  

24. Implementera och hantera riskdatabas 

25. Förmånshantering  

26. Nätverks- och miljöskanning 

27. Rekrytera, välja ut, utvärdera och bestämma löner för projektledare   
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Bilaga 2 Gruppindelning av funktioner 

Fem funktionsgrupper enligt Hobbs, J. B. & Aubry, M. (2007). A multi-phase 

research program investigating project management offices (PMOs): the results of 

phase I. Project Management Journal, 38 (1), 74–86. 

1. Övervakning och styrning av projektprestanda 

a. Rapportera projektstatus till högre ledning 

b. Övervaka och kontrollera projektprestanda  

c. Implementera och hantera projektinformationssystem  

d. Utveckla och upprätthålla projektresultatstavla  

2. Utveckling av projektledningskompetenser och metoder 

a. Utveckla och implementera standardmetod 

b. Främja projektledning inom organisationen  

c. Utveckla personalkompetens, inklusive träning 

d. Förse projektledare med mentorer 

e. Handha en uppsättning verktyg utan ett försök till standardisering  

3. Multiprojektledning  

a. Koordinera mellan projekt  

b. Identifiera, välja ut och prioritera nya projekt  

c. Hantera en eller flera portföljer  

d. Hantera ett eller flera program  

e. Fördela resurser mellan projekt  

4. Strategisk ledning  

a. Bistå högre ledning med råd  

b. Delta i strategisk planering  

c. Förmånshantering  

d. Nätverks- och miljöskanning 

5. Organisatoriskt lärande  

a. Övervaka och kontrollera projektkontorets prestationer  

b. Hantera arkiv med projektdokumentation  

c. Genomföra recensioner efter projekt  

d. Genomföra projektrevisioner 

e. Implementera och hantera databas över lärdomar  

f. Implementera och hantera riskdatabas  

Tre funktioner som inte ingår i någon av ovanstående grupperingar.   
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1. Genomföra specialiserade uppgifter för projektledare (t.ex. förbereda 

scheman, hantera kontakter, hantera risker) 

2. Hantera kundgränssnitt 

3. Rekrytera, välja ut, utvärdera och bestämma löner för projektledare 
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Bilaga 3 Rekryteringsbrev respondenter   

Hej  

Jag heter Zeina Zimmerman och jag läser en magisterutbildning i projektledning på 

Karlstads universitet. Nu har det blivit dags att skriva D-uppsats och jag söker 

respondenter till en intervjustudie. I detta brev bifogar jag kort information om deltagande 

i studien.  

Jag vill undersöka vilket behov av stöd medarbetare upplever att de har i sin roll som 

projektledare.  

Jag är intresserad av att intervjua medarbetare inom organisationen som leder eller har lett 

projekt det senaste året för att ta del av deras upplevelser. Själva intervjun beräknas ta ca 

45 minuter och frågorna kommer att handla om ämnet som beskrivs ovan. Intervjuerna 

genomförs inom [organisationens namn] under oktober månad. De spelas in och 

transkriberas, för att slutligen analyseras. 

Jag vore tacksam om du kan återkomma till mig snarast om du är intresserade av att dela 

med dig av dina upplevelser.  

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 
zeina.zimmerman@gmail.com 
0768-24 66 44 

 

Konfidentialitet och nyttjande  

Det insamlade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Du som deltar i 

studien ska inte kunna identifieras via det insamlade materialet. Materialet kommer att 

förvaras på en plats som enbart jag kommer åt och det kommer enbart att användas i 

forskningssyfte för denna studie. Undantagsfallet är om det i bedömningssyfte skulle 

krävas att handledare och examinator ges tillgång till materialet. D-uppsatsen kommer, 

när den är klar, att vara tillgänglig via diva-portal.org. I samband med det kommer det 

insamlade materialet att raderas.   

Deltagande  

Du avgör själv om du vill delta i studien och har när som helst, utan att behöva ange 

orsak, rätt att avbryta ditt deltagande. Vid begäran kommer ditt bidrag strykas ur studien 

och insamlat material kommer raderas.    

Samtycke  

Härmed bekräftar jag att jag har läst, samt förstått mina rättigheter till deltagandet i 

studien:  
 

 

_______________________________________                 ____________________ 
Namnteckning                                                                        Datum                                  

 

_______________________________________ 
Namnförtydligande                              

mailto:zeina.zimmerman@gmail.com
mailto:zeina.zimmerman@gmail.com
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Inledande 

• Ålder 

• Anställd som  

• Antal år inom organisationen  

• Antal år med erfarenhet av projektledarrollen 

• Omfattning av tjänst som projektledare  

** Be respondenten utgå från situationer då hen ledde projekt inom 

[organisationens namn] det senaste året. 

 

Huvudfråga 1 

• Med utgångspunkt i dina erfarenheter, kan du berätta om vilket behov av 

stöd som du upplever att du har i din roll som projektledare? 

 

Bifrågor 1 (för att utveckla svar) 

• Har du haft samma upplevelser av behov av stöd i andra projekt? 

• Vad funkade bra/mindre bra?  
• Vilket stöd behöver du inte?  

 

Huvudfråga 2 

• Via vilket medium eller vilka medier upplever du att stödet bör erbjudas?  

 

Bifrågor 2 (för att utveckla svar) 

• Av vem/vilka (vilka personer/funktioner) hade du velat ha stöd?  

• När upplever du att det stöd som du beskriver att du har behov av bör 

erbjudas?  

 

Avslutande fråga 

Har du några råd som du vill dela med dig av till framtida projektledare inom 

[organisationens namn]?  

 

Få respondenten att utveckla sina svar (hela intervjun) 

• Jag skulle vilja stanna upp vid det du sa om... 

• Kan vi gå tillbaka till det du berättade om... 

• Kan du berätta mer om... 

• Kan du utveckla... 

• Vad upplevde du när... 

• Kan du beskriva... 

• Kan du ge exempel på... 


