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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika intressentgrupper 

upplever projektkontoret i sin organisation. Använd metod är semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Totalt nio intervjuer genomfördes på två 

projektkontor med interna intressenter. Till intervjudata användes sedan tematisk 

analys som metod. Metoden är uppbyggd på tematisering av den kodade 

intervjudata vilket resulterade i sex olika teman. Dessa teman är jämt fördelade på 

de två projektkontoren. Resultatet skildrar två helt olika projektkontor. På det 

första projektkontoret upplevde de interna intressenterna kontroll och styrning av 

projektkontoret genom ett tydligt arbetssätt med coachning och stöd i det dagliga 

arbetet med projekt. Projektkontoret strävade efter att ständigt förbättra sig och 

utvecklas och ett av deras utvecklingsområden var resursallokering i sin 

produktportfölj med styrning. På det andra projektkontoret fanns också kontroll 

och styrning men i mindre utsträckning och med en oenighet i ledningen om 

projekt begreppet och hur det skulle användas. De interna intressenterna var en 

mer blandad grupp med olika kompetenser och hade olika behov av stöd och 

coachning från sitt projektkontor och det rådde ständig personalbrist. 

Projektkontoret var inte helt etablerat och hela organisationen var ovan med de 

nya arbetssätten som projektkontoret innebar och därför saknades rapportering 

och etablerade projektverktyg.  Slutsatsen är att för att ett projektkontor ska ha 

kontroll och något att säga till om behöver det vara implementerat och accepterat i 

sin organisation och behöver ha befogenheter som medel för att utöva makt och 

driva igenom saker. 

 

Nyckelord: PMO, projektledning, interna utvecklingsprojekt, interna intressenter, 

struktur. 
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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of how different 

stakeholder groups experience the Project Management Office in their 

organization. The method used is semi-structured qualitative interviews with 

physical meetings and a total of nine interviews were conducted at two project 

management offices with internal stakeholders. Thematic analysis was then used 

as the method for the interview. The method is based on the thematization of the 

coded interview data, which resulted in six different themes in total. These themes 

are distributed among the two project management offices and became three 

themes at each Project Management Office. These themes depict two completely 

different project offices. At the first Project Management Office, the internal 

stakeholders experienced that there was control and management of the project 

management office by using a clear working method with coaching and support in 

the daily work of the project. The Project Management Office constantly strived 

to improve and develop and one of their development areas was resource 

allocation in its product portfolio with control. At the second Project Management 

Office there was also control and management but to a lesser extent and with a 

disagreement in the management about the project concept and how it would be 

used. The internal stakeholders were a more mixed group of different 

competencies and had different needs for support and coaching from their project 

management office and there was a constant lack of staff. The Project 

Management Office was not fully established, and the entire organization was not 

used to the new working methods that the Project Management Office stood for 

and therefore reporting and established project tools were missing. The conclusion 

is that in order for a Project Management Office to have control and something to 

say about, it needs to be implemented and accepted in its organization and needs 

to have powers as a means of exercising power and pushing things through. 

 

Keywords: PMO, project management, internal development projects, internal 

stakeholders, structure 
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Förord 

När jag började min forskningsstudie i september 2018, förstod jag inte hur 

otroligt intressant det är att studera projektkontor. Ju mer studien utvecklades, 

desto mer intresserad blev jag. I skrivandets stund kan jag titta tillbaka med 

förundran och känna mig otroligt berikad. Att skriva en D-uppsats är ett litet 

äventyr i sig. När det har känts som om jag famlat i mörkret, har jag genast funnit 

min väg genom de otroligt givande diskussionerna och samtalen jag haft med 

mina studiekamrater. Vi fanns där för varandra hela vägen in i mål, ni vet vilka ni 

är. Den stöttningen hade jag inte klarat mig utan.  Även min familj har funnits där 

för mig och stöttat mig, men på ett annat vis. Genom att visa tålamod, ge mig 

utrymme och tid har de hjälpt mig att till slut skriva klart. Tack! 

Jag vill även framföra ett tack till Karlstad Universitet som gett mig möjligheten 

att ta min magisterexamen på distans. Dock kan jag inte rekommendera någon att 

arbeta heltid och studera en magister samtidigt, det är inte något för den som har 

lätt för att ge upp. 

 

Mars 2019 

Sophie Hoas 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och tidigare forskning 

Projektkontor (PMO-Project Management Office) kan betraktas som en 

organisatorisk enhet som underlättar samordning av kunskap och andra resurser 

mellan den projektbaserade organisationen och dess projekt. Projektkontor ska 

inte ses som en enskild enhet inom organisationen utan ska kunna agera som länk 

mellan olika strategiska och beslutfattande enheter (Aubry, Hobbs & Thuillier 

2007). Ett projektkontor kan även ses som en formell kanal för kontroll mellan 

högsta ledningen och projektledning i projektbaserade organisationer (Kerzner 

2003; Liu & Yetton 2007; Pemsel & Wiewiora 2013).  

PMO kan ha olika struktur (Kerzner 2003), exempelvis: 

-      Funktionellt PMO: Används i en funktion eller avdelning av ett företag eller 

organisation. Syftet med PMO:t är att ansvara för resurser och kan existera 

tillsammans med en annan typ av PMO samtidigt på företaget. Här tillhandahåller 

PMO:t hjälp till projekten med expertis (Aubry, Hobbs & Thuillier 2007).  

-     PMO för kundgrupper: Den här typen av PMO skapas för att hantera en större 

kund på ett mer heltäckande sätt och ger bättre kundrelationer. Det inkluderar 

vanligen även kundkommunikation. Liknande typ av kund-fokuserade projekt 

drivs samtidigt genom PMO: t. Även här kan flera projektkontor existera 

samtidigt. 

-     PMO för bolag: PMO av denna typ hjälper och avlastar ett helt företag med alla 

dess funktioner, men fokuserar mest på strategi- och bolagsfrågor. I den här typen 

av PMO överförs ansvaret för projektet till organisationen som får ett större 

ansvar för att sköta projektet (Aubry, Hobbs & Thuillier 2007).  

PMO kan även kategoriseras in under centraliserat och decentraliserat enligt 

Curlee (2008). Ett centraliserat PMO är ansvarigt för system, processer och 

verktyg medan ett decentraliserat PMO mer definieras som en företagsgrupp som 

har översikt över utbildning och metodologi som projektledarna inte rapporterar 

direkt till. Det finns inte någon funktion för administrativt eller coachande stöd i 



 

2 

denna typ av PMO utan projektledaren har istället delat ansvar med den 

funktionella chefen över fördelning av projektarbetet. 

Även Desouza och Evaristo (2006) har forskat kring detta. De menar att en 

centraliserad organisation med strukturerad hierarki och definierade beslutsfattare 

gynnas av ett kunskapsintensivt projektkontor som leder projektledarna. Med 

kunskapsintensiv menas här att projektkontoret aktivt leder och guidar “best 

practices” och agerar för en förbättrad och mognad projektledning inom 

organisationen. En mer decentraliserad organisation där beslut kan fattas på olika 

nivåer gynnas snarare av ett PMO som resultat av frivilligt samarbete mellan olika 

projektledare (ibid.).  

Att övergå till en projektbaserad verksamhet kräver koordinering i form av 

gemensamma regler samtidigt som en flexibilitet krävs (Tell & Söderlund 2001). 

Vanligt i denna process är att upprätta ett PMO som syftar till att överblicka och 

koordinera organisationens samtliga projekt. En projektledare kan med detta som 

bakgrund påverkas av att organisationen kräver nya standarder i form av rutiner, 

malldokument och processer. Dessa syftar till att förenkla projektarbete för 

medarbetarna men kan också innebära överproduktion av administration (Kerzner 

2003). För en projektledare kan denna förändring därmed innebära en större 

administrativ börda med konsekvenser för strukturen. Projektledaren kan också ha 

felaktiga förväntningar på stöd avseende utbildning och rutiner från ett etablerat 

PMO (Pemsel & Wiewiora 2013) och därmed uppleva en besvikelse. Som 

projektledare kan denna struktur även ställa höga krav på rapportering till 

ledningen till det eventuella PMO:t, vilket kan medföra negativ stress (Crawford 

2006). Fördelarna med att verksamheten övergår till en projektdominerad typ och 

därmed upprättar en struktur och koordinering av arbetet är flera. Bland annat kan 

detta innebära erhållet stöd från exempelvis ledning och styrgrupp (Kerzner 

2003). Om verksamheten etablerar ett PMO, finns det också möjlighet till mer 

optimerade resurser då funktionen kan hantera resursplaneringen. Detta medför 

för en projektledare bättre förutsättningar med en rimlig arbetsbelastning för både 

sig själv och övriga projektmedlemmar.  

Förutsättningarna för ett ökat stöd från övrig organisation ökar i och med att 

verksamheten går mot projektdominerat arbetssätt. Detta kan innebära att 
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projektledaren kan släppa vissa uppgifter som annars är tidsödande. Dessa uppgifter 

kan röra saker som IT och administration, sådant som istället kan ligga på ett 

projektkontor (ibid.). Förändringar av projektkontor i form av strukturella 

förändringar och projektkontors förväntade livslängd redogörs för i en 

vetenskaplig artikel av Aubry, Hobbs, Müller och Blomquist (2010). De menar att 

PMO är dynamiska entiteter som är skapade för att lösa problem i dynamiska 

organisationer och att PMO:t av just den anledningen har en kort livscykel. 

  

1.2. Upplevelser av PMO 

Då det finns flera olika typer av PMO med både olika struktur och funktioner som 

är beskrivet ovan, är det även naturligt att de projektledare som arbetar på ett 

PMO har olika upplevelser av hur det är att i praktiken arbeta på ett sådant. För att 

kunna svara på varför upplevelserna är olika behöver flera aspekter tas i beaktan. 

Det finns idag ingen forskning kring upplevelser av PMO med kvalitativa studier 

och huruvida det finns en problematik kring detta eller ej, eller varför PMO kan 

upplevas olika. Däremot går det att dra paralleller till annan forskning som kan ge 

en ingång till möjliga orsaker till upplevelser av PMO.  Müller, Glückler och 

Aubry (2013) har i sin artikel sammanfogat PMO-typer med roller i relation till 

sina intressenter och har funnit tre distinkta typologier: Serving, Controlling och 

Partnering. Serving kan översättas med ett PMO som har en servicefunktion för 

både interna och externa enheter och de tillhandahåller operationellt stöd för 

projekt i form av utbildning och konsultering för att få bästa möjliga resultat för 

projekten. Controlling - kontrollerande PMO leder projekt som är under 

kontrollen av PMO och kan ha flera varianter på sin utövande auktoritet. De 

tillhandahåller metodik, verktyg och standarder för genomförande av projekt samt 

styr upp utvärdering av projekt och projektresultat. Partnering - samarbetande 

PMO som är den tredje PMO-typen, har en diplomatisk kommunikation med 

samtliga involverade i projekt och vill dela med sig av sin kunskap och utbyta 

erfarenheter och ge råd och vill istället upprätthålla ett samarbete på alla plan 

(ibid.).  

Aubry (2015) skriver i ytterligare en forskningsstudie paralleller till fördelarna 

med ett stödjande -Supportive PMO där hon tar upp att hennes forskning visar 
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tydlig positiv påverkan på ett PMO:s prestation när PMO:t kan vara mer en 

stödjande och stöttande funktion för projektledarna och övriga intressenter i 

motsats till ett styrande PMO som blir en dominant styrfunktion. 

 

1.3. Problematisering 

Upplevelser av PMO skulle även kunna relateras till det som Aubry och Hobbs 

(2008) fann i sin forskning kring ett PMO:s beslutande makt. De fann i sin 

forskning att det skiljer sig åt mellan PMO som har interna och externa kunder. 

PMO som har externa kunder har mer beslutande makt än de PMO som har 

interna kunder. De menar att orsaken är att PMO med interna kunder i deras 

fallstudier hade interna strider mellan de funktionella enheterna och affärsenheten 

över vem som skulle kontrollera projekten i organisationen. 

Intressenter till projekt är individer, grupper eller entiteter som kan påverka eller 

påverkas av projektet (Freeman 1984; Eskerood &Vaagaasar 2014) de äger olika 

typer av resurser som behövs i ett projekt, exempelvis pengar, inflytande, 

kontakter, expertkunskap, beslutsmakt etc. En viktig del av projektledning är att 

interagera med intressenter så att de kan bidra med vad projekten har behov av. 

Viktiga intressenter kan finnas bland kunder, slutanvändare, finansiärer och 

uppdragsgivare (Jansson & Ljung 2004). Intressenter kan klassas in i kategorierna 

externa och interna, där projektgruppen och projektledaren tydligt hör till de 

interna intressenterna (ibid.). Intressenter påverkas av hur projektarbetet är 

upplagt i en organisation, då de kan arbeta på PMO:t som hanterar projekten eller 

i linjeverksamheten i organisationen om de tillhör kategorin interna intressenter.  

Det är rimligt att anta att ett PMO utgörs av människorna som arbetar på PMO: t. 

Det är även människor som har satt upp de strukturer, kontrollfunktioner och 

verktyg som ska användas i det dagliga arbetet med projekt på ett PMO. Det är 

därför väsentligt att ta den mänskliga faktorn i beaktan när PMO diskuteras och 

utvärderas. Människor påverkar projekt. 

Människors upplevelser baseras på den inre och yttre motivation som driver dem 

framåt (Jansson & Ljung 2011). Har en människa motivation presterar de också 

saker, t.ex. i projekt. Det beskrivs av forskare att den inre motivationen kommer 

när en människa får en upplevelse av att vara kompetent, att kunna hantera en viss 
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situation (ibid.), men att en individ även kan jämföra den kompetensen med till 

exempel en önskad kompetens för att kunna åstadkomma en specifik prestation. 

För att kunna förstå interna intressenters upplevelser av ett PMO, är det viktigt att 

ta hänsyn till dessa människornas perspektiv och drivkrafter. Denna aspekt har 

inte tidigare tagits med i tidigare studier av PMO. 

Den här studien har undersökt interna intressenters upplevelser av PMO. Mer 

specifikt om det finns skillnader i upplevelserna mellan två olika PMO i ett icke 

branschspecifikt perspektiv, utan som ett generellt fenomen. För att undersöka 

djupare ämnar studien undersöka hur följande parametrar antingen separat eller i 

kombination har en korrelation till intressenters upplevelser av sitt PMO: 

strukturen på ett PMO, maktfaktorn som PMO:t har i sin organisation i form av 

mandat hos PMO-chef och position inom organisationen som decentraliserat eller 

centraliserat, samt de interna intressenternas yrkeserfarenhet. Studien är fokuserad 

specifikt på interna intressenter då det är dessa individer som är på insidan av 

organisationen och på så sätt arbetar närmast PMO:t och är en del av det i form av 

personalresurs. De interna intressenternas upplevelser är viktiga iakttagelser av 

PMO:t som om de tas vara på rätt sätt, kan användas i utvärderingen och 

vidareutvecklingen av befintligt PMO och dess struktur. De interna intressenterna 

använder PMO:ts system, processer och arbetsmetoder dagligen. Vilka kan bättre 

belysa brister och styrkor hos ett PMO än dem? 

 

1.4.  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna forskningsstudie är att bidra med kunskap om hur olika 

intressentgrupper upplever PMO:t i sin organisation. Forskningsfrågan är: Hur 

upplever interna intressenter att arbeta på ett PMO? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga valdes en metodansats baserad på 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Fysiska möten ansågs 
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vara mest fördelaktiga då det till analysen efteråt skulle finnas mer data att 

analysera än enbart det som berättades av respondenterna med ord. Bell (2016) 

beskriver hur kroppsspråk, pauser och styrkan i orden kan användas i analysen. 

Han menar också att det under ett fysiskt möte blir lättare att kunna be om 

förtydliganden och reda upp missförstånd samt kunna ställa följdfrågor.  

Nackdelarna med intervjuer är dock den mänskliga faktorn där intervjuaren 

påverkar respondenten, som kan innebära att personen svarar på frågor utifrån det 

som denna tror att intervjuaren vill höra, så kallad respons-intervjueffekt (ibid.). 

Detta har tagits i beaktan under utförda intervjuer. Då denna forskningsstudie är 

av ett mindre format, ansågs det fördelaktigt för resultatet att ha kontrasterande 

miljöer i undersökningen av forskningsfrågan. Därför valdes en komparativ 

fallstudie av två olika PMO:er. Även för att få en större bredd med mer 

diversifierade data. 

 

2.2. Datainsamlingsmetod 

För att kunna samla in den data som krävdes till forskningsstudien, tillfrågades ett 

urval av organisationer om deltagande. Huvudkravet var att det fanns ett PMO 

inom organisationen. De organisationer som ingick i urvalet valdes ut från antalet 

anställda. Detta för att det har gjorts ett antagande i forskningsstudien om att 

större organisationer, det vill säga företag med mer än 50 anställda, eller 

organisationer med hög projektkomplexitet har större chans att inneha ett PMO. 

För att hitta organisationer som var villiga att delta i studien ringdes flera 

organisationer upp utifrån urvalskriteriet. Slutligen hittades två organisationer 

inom byggsektorn som önskade delta i studien. Att det blev byggsektorn istället 

för någon annan sektor var en slump och inte ett medvetet val. Valet av vilka på 

ett PMO som skulle inkluderas i studien baserades på storleken av de PMO som 

valde att delta och vilka personalresurser som fanns att tillgå. Det var även 

avgörande vilka PMO som svarade på mejl eller i telefon vid kontakttagandet. Det 

viktigaste kriteriet var att deltagande respondenter skulle arbeta aktivt på PMO: t. 

Efter telefonsamtal till de valda organisationerna och utskick av rekryteringsbrev 

(se bilaga1) via e-mail, beslöts när intervjuerna skulle genomföras med PMO-

chefen. Samtliga intervjuer bokades in och genomfördes på respektive 

organisations huvudkontor i Stockholm. 
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Utgångspunkten för att göra insamlingen av data möjlig, har varit en på förhand 

skapad intervjuguide med färdiga frågor (se bilaga2). Till respektive fråga fanns 

det uppföljningsfrågor med inriktning på respondenternas känslor, tankar och 

beteende kring sina upplevelser. Intervjuguiden bestod av ett 15-tal frågor och är 

formulerad som en tratt (Kvale 1997) med ett bredare perspektiv i början av 

intervjun med generella frågor kring nuvarande arbetsuppgifter, antal år i vald 

organisation, en fråga kring hur det kommer sig att de har valt att arbetat med 

projekt och en beskrivning av ett specifikt projekt. Frågorna går sedan vidare till 

att bli mer snäva och beröra PMO, deras associationer kring ordet, hur 

organisationens PMO är uppbyggt och organiserat. Frågorna som följde var frågor 

såsom hur rapportering till PMO:t sker, vilken stöttning PMO:t kan erbjuda 

projektledare i deras dagliga arbete. Intervjuguiden innehåller även frågor om 

PMO:ts huvudfunktion i organisationen och vilken den största nyttan för företaget 

som PMO:t har. Andra frågor är när PMO:t är lösningen respektive ett hinder, hur 

samarbetet mellan PMO:t och övriga organisationen ser ut och om den övriga 

organisationen har en förståelse för det arbetssätt som PMO:t har. Vidare frågas 

det om vilken den största utmaningen är att i sin roll som projektledare arbeta med 

PMO:t och om det finns nackdelar med ett PMO och hur de anser att ett sådant 

ska fungera om det ska fungera på bästa möjliga sätt.  

Den kvalitativa studien innefattar totalt nio intervjuer. Det hölls fem intervjuer på 

ett PMO och fyra intervjuer på det andra PMO: t. Intervjuerna har hållits med  

mestadels öppna frågor för att möjliggöra för intressenternas och projektledarnas 

fria tänk  och inte begränsa informationsflödet alltför mycket. Dock har även 

frågor av en mer specifik karaktär ställts under intervjuns gång.  

Innan respektive intervju började så startades inspelningen via en telefonapp och 

syftet med studien förklarades och en noggrann genomgång av förutsättningarna 

för respondenten lästes upp (Kvale 1997).  

Genom att bygga upp intervjuguiden på detta sätt fick respondenten känna sig för 

i början av intervjun med en slags uppvärmning och en grund lades för hela 

intervjun och satte allt i ett sammanhang. Enligt Kvale (1997) skall en bra 

intervjuguide ha tematisk relaterade frågor till det ämne som intervjun berör, 

vilket har varit en utgångspunkt i skapandet av den intervjuguide som användes 
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till samtliga intervjuer. Frågorna gav respondenterna en god möjlighet att 

reflektera kring sin egen upplevelse och varför de upplevde det såsom de beskrev 

under datainsamlingen. Frågorna presenterades också på ett sätt så att en röd tråd 

genomsyrade hela intervjuguiden. 

 

2.3. Deltagare 

Deltagarna i studien valdes ut av chefen för respektive PMO som beskrevs ovan 

och valdes ut av denne med kriteriet att kunna bidra med olika grader av 

kompetens och erfarenhet som projektledare. Totala antalet respondenter blev nio 

personer från två olika organisationer. Av de respondenter som har deltagit har tre 

varit chefer av olika slag och resterande projektledare med 100% organisatorisk 

hemvist på sitt PMO. Respondenterna inkluderade i studien har arbetat alltifrån 

sex månader till tre år på respektive PMO och erfarenheten av att arbeta som 

projektledare eller chef hade ett spann på mellan ett till tio år cirka. Däremot var 

det flera av projektledarna som inte tidigare hade arbetat på ett PMO. 

 

2.4. Bortfall 

För att undvika bortfall bland respondenter skickades påminnelsemail ut vid 

jämna mellanrum till kontaktpersonerna för respektive PMO och en regelbunden 

kommunikation upprätthölls. Detta fram till att datum för samtliga intervjuer var 

fastställda. 

 

2.5. Genomförande 

På huvudkontoret hölls respektive intervju i ett mötesrum där hela intervjun kunde 

genomföras ostört med dörren stängd. Intervjuerna genomfördes under tre dagar, 

två dagar hos en organisation och en dag hos den andra organisationen. En 

instruktion gavs inför varje intervju (se bilaga 2). Respondenterna gavs också 

möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Vidare förklarades vad tanken 

med upplägget av intervjuerna var: att först ställa några övergripande frågor så att 

en förståelse för respondentens arbete och företag skapas för att sedan gå in på 

projektkontoret. Det förklarades att frågorna inte är många, då meningen är att 
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respondenten ska reflektera öppet och berätta på ett djupare plan vad för 

upplevelser respondenten har. Respondenten ombads berätta så mycket som 

möjligt utifrån de ställda frågorna. Varje intervju tog mellan 30–60 minuter att 

genomföra och varje intervjufråga hade följdfrågor med fokus på tankar, känslor 

och intryck för att fånga så mycket som möjligt av deras upplevelse. Efter 

avslutad intervju tackades respondenten för sin medverkan. 

 

2.6. Databearbetning 

Transkribering 

Den insamlade data från intervjuerna transkriberades efter att samtliga intervjuer 

var genomförda. Transkriberingarna skedde med stor noggrannhet och för att 

säkerställa en god kvalitet, lyssnades intervjuerna igenom flera gånger. All data 

skrevs ned ordagrant i ett Word dokument från varje respondent och betoningar på 

ord, ordval och röstlägen samt pauser transkriberades också (Bell 2016). 

 Då det var många intervjuer som genomfördes på en och samma dag vid 

intervjutillfällena kom data in i stor mängd, vilket gjorde att kvalitets-kontrollen 

var av extra vikt. Till bearbetningen av data i transkriberingarna användes Braun 

och Clarkes (2006) metod för tematisk analys. Valet av denna analysmetod 

gjordes för att den var logiskt uppbyggd i sex tydliga steg som passade denna 

kvalitativa studie väl, då just upplevelser var i huvudfokus och frågeguiden var 

uppbyggd av semistrukturerade frågor. Det induktiva tänkandet passar väl ihop 

med denna analysmetod där teman växte fram vartefter data kodades och lät 

resultatet sakta växa fram utan att något förbisågs under processen. 

 

Analys och tematisering 

Intervjuerna lästes sedan igenom noggrant ett par gånger så materialet blev 

välbekant och påläst. Sedan påbörjades kodningsprocessen enligt vald metod av 

Braun & Clarke, beskrivet i föregående avsnitt. Vid genomläsning en andra gång 

gjordes markeringar av text som kunde vara intressant för resultatet och specifika 

ord markerades och gavs en egen kod. Dessa koder skrev sedan ned i en 

kodningstabell gjord i Excel med en liten beskrivande text och markering av 

vilken respondent som uppgett datan. Detta för att i ett senare skede kunna gå 
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tillbaka och hitta lämpliga citat till resultatet. Dessa koder gavs sedan en enkel 

analys inför kommande steg. 

Med skapade koder och dess data påbörjades sedan tematiseringen. (Braun & 

Clarke 2006). Teman valdes ut efter koppling till forskningsfrågan samt relevans 

och att det framkommit från flera respondenter. Teman framkom i data genom att 

korrelationer mellan olika koder sågs över och sorterades upp på potentiella 

teman. Vidare analys gjorde att relationer mellan olika nivåer av dessa teman 

lyftes fram och kunde analyseras i mer detalj. Detta skapade huvudteman som 

utvärderades utifrån relevans och koppling till forskningsfrågan. Även huruvida 

de valda teman korrelerade med helheten av det som framkommit i data setet. Till 

slut framkom de teman som speglade verkligheten på respektive PMO och som 

kunde användas i resultatet. Data som framkommit ur tematiseringen  delades 

sedan upp på respektive PMO som sedan fick egna teman. Detta för att lyfta fram 

betydande och viktiga parametrar såsom de skillnader och även likheter som 

framkommit i resultatet. Även data i mindre mängd visade sig vara högst relevant 

att redovisa under respektive tema men med en avgränsning gentemot 

forskningsfrågan Intressenternas roll i relation till sitt PMO. 

 

2.7. Etiska överväganden 

Studien baserades på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2018) och 

deras fyra huvudkrav för individskydd. 

Informationskravet och samtyckeskravet berördes direkt i rekryteringsbrevet och 

även under intervjuerna där respondenten informerades om undersökningens 

syfte, hur intervjumaterialet kommer att användas samt att deltagandet var 

frivilligt och de när som helt har rätt att avbryta sin medverkan om önskades, både 

före, under eller efter intervjun utan att skäl behövde anges och materialet skulle i 

så fall ha raderats. Deltagande respondenter har även fått information om hur data 

kommer lagras under pågående och avslutad studie. Allt datamaterial har raderats 

vid publiceringen av forskningsstudien.   

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att hantera följande aspekter av 

studien: Då samtliga individer arbetar inom enbart två organisationer ökade risken 

för härledning till person, vilket gjorde att konfidentialitet inom respektive 
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organisation erbjöds. Dock var samtliga respondenter väl medvetna om vilka av 

kollegorna som deltog i studien då PMO:erna är små. Därför blev anonymitet inte 

aktuellt att erbjuda inom respektive PMO. Däremot vidmakthölls anonymitet och 

konfidentialitet mellan de två medverkande organisationerna. Därför delges enbart 

information om respondenter som ej kan härledas till person, yrkestitel eller 

arbetsplats. Respondenter från två organisationer har använts i studien i syfte att 

skydda respondenter och öka möjligheten till anonymitet mellan organisationerna. 

Även upplevelser av organisationsspecifik karaktär kan ha framkommit i studien. 

I detta hänseende lades stor vikt vid att organisationen skyddas och att studien inte 

har betonat negativa aspekter som kan skada eller ange andra avslöjande detaljer 

som kan härledas till organisationen ifråga. Detta har gjorts genom att tydliggöra 

syftet med studien för respondenterna i starten av intervjun. Även genom att inte 

avslöja för respondenter vid förfrågningar om vilken den andra medverkande 

organisationen har varit. 

Nyttjandekravet är även det tillgodosett genom att respondenterna har informerats 

om att den insamlade data från intervjuerna enbart kommer att användas till 

forskningsstudien och att den efteråt kommer att raderas. 

 

3. Resultat 

Nedan följer en beskrivning av två skilda PMO. Trots att båda befinner sig på 

organisationer som arbetar inom byggsektorn, hanterar de inte byggprojekt. 

Byggprojekten är en separat del av respektive organisation som ej tillhör PMO: t. 

Dessa PMO arbetar enbart med interna verksamhets utvecklingsprojekt, mestadels 

relaterade till IT. En viktig aspekt i denna studie som bör lyftas fram för att öka 

förståelsen av resultatet är att aktuella PMO har mycket olika struktur.  

PMO 1 har en klar och tydlig struktur i form av både ledarstruktur med PMO-chef 

och Servicechef. PMO:t har implementerade och fungerande digitala 

projektverktyg som används av samtliga interna intressenter. De har en egen 

projektmodell som är förankrad i organisationens ledning, där Servicechefen är 

ansvarig på flera nivåer. PMO:t är även centraliserat i organisationen och täcker 

den större delen av organisationens befintliga verksamhetsområden. Det finns 
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även en tydlig beslutsstruktur i form av en process som används av hela 

organisationen. 

PMO 2 är relativt nyetablerat och har inte helt och hållet en fast struktur. Det är 

inte implementerat i organisationen till fullo. PMO-chefen har inte hela den 

beslutande makten gällande struktur, utveckling av PMO:t eller vilka projekt som 

ska drivas inom ramen för PMO: t. Den makten är fördelad på organisationens 

ledningsgrupp. Det finns inte heller någon fast struktur i form av digitala verktyg 

eller en komplett implementerad projektmodell. Verktygen finns men är inte 

heller implementerade. Varje avdelning på organisationen driver projekt i egen 

regi och använder ibland PMO:ts resurser. 

Tematisering 

Nedan redogörs för de teman som framkommit i den kodade data från 

intervjuerna. Redogörelsen av teman är uppdelade på respektive PMO. Detta för 

att bättre kunna belysa de två kontrasterande miljöerna på de två PMO:erna. 

Dessa teman kommer att beskrivas ett tema i taget med sin essens tydliggjord 

under respektive tema. De kommer även beskrivas per PMO för att tydligare 

påvisa att det handlar om två olika projektkontor där skillnaderna framför allt 

finns i den struktur som PMO:t har och verkar inom. 

De teman som valts utifrån kodningen är sex stycken till antalet, tre på PMO 1 

och tre på PMO 2: 

PMO 1: 

• Tema 1: Kontroll och styrning av ett PMO ger tydligt arbetssätt men en 

avsaknad av portföljstyrning 

• Tema 2: Flera typer av stöd och coachning i arbetet med PMO:t   

• Tema 3: En strävan efter ständig förbättring och utveckling av PMO:t 

PMO 2: 

• Tema 1: Kontroll och styrning av PMO:t trots oenigheter kring 

projektmodellen, ständig resursbrist och avsaknad av rapportering 

• Tema 2: Olika behov av stöd för projektledarna utöver styrgruppen 

• Tema 3: Ett nytt och oinarbetat PMO i en ovan organisation 
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3.1. PMO 1:1 Kontroll och styrning av ett PMO ger ett tydligt 

arbetssätt men en avsaknad av portföljstyrning.  

Essens: Struktur och flera verktyg för projektarbetet, fokus på stöttande 

ledarskap, framtungt projektarbete med lång förstudiefas. 

I data från respondenterna framkommer flera upplevelser kring hur ett PMO bör 

fungera och vad som ska styras upp och kontrolleras av PMO: t.  

Resultatet visar att PMO:t är utformat med och innefattar tydliga ramar och 

arbetsprocesser som gör att alla medarbetare vet hur de ska arbeta. Det innebär 

även att ledningen har konsoliderat arbetet så att alla delmoment och 

styrdokument finns samlat i ett verktyg på ett ställe, där det är enkelt att hitta för 

projektmedarbetarna. Detta ger en bättre kontroll då alla leveranser, rapporter och 

annat finns samlat: "Dom får ett paket serverat för sig såhär jobbar vi det är dom 

här riktlinjerna som gäller det är den här vägen vi behöver köra på för å hålla dig 

på banan och uppfylla olika krav på vad verksamheten förväntar sig på att du ska 

ta fram". 

Det framkommer att för ledningen på PMO:t är projektverktygen med samtliga 

styrdokument och projektmodellen en viktig förutsättning i styrningen av PMO: t.  

De fungerar även som ett stöd till projektledarna genom att förenkla översynen av 

projektet de arbetar i och guidar till nästa steg i projektarbetet. En respondent 

beskriver det på följande vis: "Det finns en standard som underlättar mitt jobb 

och som jag kan använda".  Ett annat sätt att styra upp PMO:t enligt 

respondenterna är genom portföljstyrning som ger en övergripande syn över 

verksamhetens samtliga projekt. I denna organisation är det ett av PMO:ts 

huvudsakliga områden där man samlar ihop alla projekt och styr dem utifrån ett 

strategival. 

Det är också specifikt portföljstyrningen och prioriteringsordningen för vilka 

projekt som gör bäst nytta för företaget framför andra som respondenterna 

upplever inte fungerar på PMO: t. Så här upplever en respondent situationen: "Det 

har varit lite isolerade beslut har man haft pengar och en bra idé som i den 

ledningsgruppen stöttas då har det blivit ett projekt". 

En respondent upplever att huvudfokus i arbetet är ledarskapet, se till att 

projektledarna har en god arbetsmiljö att arbeta i, bästa möjliga förutsättningar 
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med väl fungerande styrgrupper, projektmodell och projektverktyg som 

tillsammans med chef fungerar som en support och stöd men också att koordinera 

arbetet för samtliga anställda genom tydliga direktiv och vara en ledstång för allt 

arbete som blir något att rätta sig efter och tydligt visar hur arbetet ska drivas. 

Respondenten upplever även att PMO:t har som uppgift att projekten har framfart 

och att arbetet med projekt inte fastnar utan drivs framåt. PMO:t ska fungera som 

en takthållare som kontrollerar hur projekt ska drivas och efter vilka principer: 

"Jag skulle säga att det är en taktmotor[...]vi ser till att saker och ting inte 

stannar upp och att man har en tydlig väg när man driver projekt" 

Därför är det resultat som framkommer i studien om hur det är i realiteten 

intressant. Det framkommer att förberedande arbete inför beslut om att starta ett 

projekt är något som PMO:t tagit fasta på en aning för mycket enligt 

respondenterna. Upplevelsen är att mycket resurser i form av tid och pengar går 

åt. Arbetet fastnar i förstudiefasen då beslut inte kan tas inom rimlig tid och tröttar 

ut kunden: "Vi är lite för framtunga och gör för mycket och det tar för lång tid 

och vi gör för många saker parallellt i dom tidiga skedena".  En annan respondent 

uttrycker: "Ja saker tar väldigt lång tid så är det och man vet inte alltid hur man 

ska hantera vissa problem som dyker upp". Respondenterna upplever att 

organisationen och PMO:t skulle tjäna på att våga ta beslut tidigare om att driva 

ett visst projekt eller att stoppa projekt som inte kommer att löna sig: "Det är en 

utmaning att bli lite mera lättviktiga men det har också att göra med 

organisationskulturen i form av beslutsförhet att hur modiga är vi att ta beslut" 

 

3.2. PMO 1:2 Flera typer av stöd och coachning i arbetet med 

PMO:t  

Essens: Regelbundna avstämningar, stöttning i användandet av projektverktyget 

med PMO-ledningen och möjligheten att påverka sitt arbete. 

Projektledarna får regelbundna avstämningar med PMO-ledningen som stöd i sitt 

dagliga arbete och har stöd genom hela projektprocessen. Som stöd finns även det 

digitala projektledningsverktyget och projektmodellen och regelbundna 

projektledarmöten där man kan utbyta idéer och ställa frågor. Det finns även en 

Servicechef som ansvarar för det digitala projektverktyget och den framtagna 
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projektmodellen. "Vi har ju några fasta tider med korta möten som vi brukar kalla 

det för projektpsykologen man kan bolla vad som helst vad man nu har för 

problem i projektet eller vad man behöver hjälp med" 

Kontinuerliga feedbackmöten hålls mellan PMO-chefen och projektledare utifrån 

resultaten och fortskridandet av projekten. Respondenternas upplevelser är 

positiva över det stöd som ges på PMO:t: "Min närmsta ledare kan ge coachning 

lyssna in, stämma av och ge tips och råd[...]Jag kan också få tips och råd från 

våran Service manager för hur vi ska jobba med projektmodellen på bästa sätt". 

En respondent upplever att det digitala projektverktyget är för komplext med 

alltför många funktioner som ej tjänar sitt syfte och som kan resultera i för mycket 

administration för PMO:t på sikt.  

Ett PMO ger en tillhörighet för projektledarna menar respondenterna, där de kan 

känna att de har sin hemvist i organisationen och bidrar till en gemenskap, vilket 

korrelerar med att ett av PMO:ts mål är att vara behjälpligt som en stödfunktion 

snarare än en kontrollerande funktion. PMO- ledningen är lyhörd enligt 

respondenterna och gör att det dagliga arbetet på PMO:t fungera på ett bra sätt 

utifrån uppsatt struktur. Samtliga projektledare på PMO:t kan vara med och säga 

sitt och påverka sin arbetsplats som delaktiga. Respondenterna menar också att det 

finns en öppenhet för förändringsarbete inom PMO: t.  

 

3.3. PMO 1:3 En strävan efter ständig förbättring och utveckling av 

PMO:t 

Essens: Intern utbildning om projektmodellen, vilja att utveckla PMO:t med nya 

arbetssätt, blandade erfarenheter av projektledning både på PMO:t och i 

organisationen. 

Det finns även en reflektion i PMO:t över arbetssätt och effekter. Flera 

respondenter på PMO:t upplever att PMO-ledningen arbetar aktivt med 

förbättringsarbete för att utveckla PMO:t i rätt riktning och strävar efter att 

utvecklas framåt. Dessa respondenter upplever att PMO:t har blivit bättre än vad 

det var för ett par år sedan i en tidigare version av densamma. Ett PMO ska kunna 

vara en kunskapsbank som hjälp till de som arbetar med projekt och förmedla 
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information: "Det finns en väldig öppenhet för förbättring, det uppmuntras och 

nästan krävs så att säga konstant reflektion". 

Ett sätt att förbättra och strukturera upp projektarbetet är att alla projekt-

medarbetare har fått utbildning på hur projektmodellen fungerar, vilken vokabulär 

som används och hur de arbetar med projektverktyget. Denna utbildning är 

kontinuerlig för nya projektmedarbetare som kommer till PMO: t. Upplevelsen är 

att detta har förbättrat PMO:t och gör det enklare att samarbeta. 

Vidare framkommer i studien att det idag finns ett väl fungerande PMO som 

strävar efter att tillhandahålla ett erfarenhetsutbyte där de är möjligt att lära av hur 

andra har gjort i sina genomföranden och löst problem i liknande situationer. 

Resultatet i studien visar också att alla projektledare inte har lika stor erfarenhet 

eller kunskap om att arbeta på ett PMO och att det tar lite tid att förstå hur alla 

funktioner bidrar till helheten på PMO: t. Detta visar sig tydligt då en respondent 

upplever att PMO:t är obefintligt och istället är en avdelning och inte en egen 

funktion, trots att respondenten har alla sina arbetsuppgifter på PMO: t. 

Respondenten upplever att det skulle ha underlättat det dagliga arbetet om det 

hade funnits ett PMO och önskade ett sådant. Respondenten upplever att 

organisationen inte alls var van vid att driva interna verksamhets 

utvecklingsprojekt och var projektomoget: "Jag tror att man inte är så van på 

företaget att jobba med projektform alltså mer än byggverksamheten där är man 

ju jätte van att jobba i projektform men inte ur utvecklingssynpunkt". 

En specifik kunskap hos PMO:t framkommer i resultatet och det är att kunna 

blanda projektmetoderna agil med vattenfall för att få ett snabbare utfall och 

kunna driva projektet i en takt som gör att kunden ser att projektledare arbetar 

effektivare och intensivare med projektet. Respondenterna upplever att det gav 

balans i drivandet av projekt som innebär att blanda traditionell och agil metod så 

att det inte blir för tungrott i början. Respondenterna upplever att de ser en 

flexibilitet i att PMO:t kan använda agilt arbetssätt där det behövs och frångå det 

traditionella och anpassa sig efter omständigheterna: "Vi jobbar väldigt mycket 

med olika hybrider så att delar av projekten är agilt och dokumenterar dom med 

sprintar medan andra delar av projektet ligger väldigt mycket i vattenfall". 
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Till sist framkommer i resultatet på detta tema en kunskapsbrist hos den övriga 

organisationen för PMO:ts arbetsprocesser. Respondenter upplever att 

organisationen blandar ihop olika processer som är kopplat till varandra i arbetet 

med förslag till att ta fram projektidéer innan det kommer till PMO: t. Det handlar 

framför allt om hur lång tid det tar innan beslut fattas att gå vidare till nästa steg. 

När det sker skyller medarbetarna på PMO:t och dess projektprocess och upplever 

PMO:t som byråkratiskt. Upplevelsen att det finns förbättringspotential till att 

utveckla samarbetet mellan organisationen och PMO:t framkommer också: "Sen 

skulle vi nog behöva ha ännu bättre förankring och synas mera och inte åka runt 

och bara sälja lite grann att vi finns"  

 

3.4. PMO 2:1 Kontroll och styrning av PMO:t trots oenigheter kring 

projektmodellen, ständig resursbrist och avsaknad av 

rapportering 

Essens: Svårighet med projekt begreppet internt, delade meningar om befintliga 

projektmodellen och vad den saknar, brist på erfarna projektledare och 

rapportering till styrgrupper i projekt. 

Upplevelserna visar att det finns en intern oenighet om huruvida verksamhets-

utvecklingsprojekt ska få kallas projekt eller initiativ och de är flera i 

organisationen som kallar dem för initiativ, framförallt ledningen: "Det är ganska 

svårt med dom här projektrelaterade begreppen på företaget för de är så lätt att 

blanda ihop det med vår huvudverksamhet som är byggverksamheten". En annan 

respondent uttryckte det såhär: "Projekt är ett väldigt vanskligt begrepp hos oss 

för alla våra byggprojekt det är projekt så att projekt begreppet är jättesvårt." 

Projektmodellen är något som samtliga respondenter på detta PMO har delade 

meningar om. Vissa menar att det finns en egen framtagen projektmodell som är 

vedertagen och implementerad som är ett gott stöd i det dagliga arbetet. Andra 

respondenter upplever att projektmodellen inte är helt komplett med alla 

nödvändiga styrdokument och instruktioner men ändå är beslutad och 

implementerad: "Vi har försökt skala ned till att den bara har saker som ger nytta 

till de flesta projekt. Sen skulle man önska att det fanns lite fler beskrivningar 

kring vad det betyder å varför det är viktigt". 
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Slutligen finns synen att projektmodellen inte är komplett med tillräckliga 

styrdokument och instruktioner och som dessutom ej är helt förankrad i 

organisationen. Där menar respondenter att en projektmodell har blivit 

presenterad och försök till att framarbeta mallar för alla faser har gjorts, men att 

projektmodellen trots detta inte har legitimitet. En annan problematik med 

projektmodellen är att de flesta projekt som PMO:t är involverade i, har väldigt 

olika karaktär. Några projektledare anser sig ha svårt att ha enbart en generisk 

modell till samtliga projekt då alla projekt inte passar att drivas utifrån den 

befintliga projektmodellen. 

En av utmaningarna för PMO:t är att de har en resursbrist i form av intern 

personal till projekten såsom projektledare eller specialister av olika slag och blir 

då tvungna att ta in många externa projektledare. Externa projektledare kostar mer 

pengar än en intern som inte debiteras på projektet alls och de externa 

projektledarna kan inte organisationen lika väl som en intern projektledare: "Så är 

vi konstant underbemannade vi skulle egentligen behöva ha en eller två personer 

till för att bättre kunna täcka verksamhetens behov." 

Rapportering sker helt annorlunda i detta PMO och ingen rapportering sker i 

projektverktygen, som inte är implementerade. Detta för att efterfrågan på 

specifika rapporter inte efterfrågas. Rapportering för pågående eller avslutade 

projekt sker enbart till ansvarig styrgrupp. Ingen rapportering går heller till PMO:t 

där chefen upplevde att avgörande information kring projekt kommer fram när 

eskaleringar krävs. Förutom styrgruppen finns inga formella rapporteringsvägar 

för projektledaren: "Jag rapporterar aldrig till projektkontoret [...] det är till 

styrgruppen jag rapporterar och får återkoppling". 

 

3.5. PMO 2:2 Olika behov av stöd för projektledarna utöver 

styrgruppen 

Essens: Uppstyrda styrgrupper, kompetensutveckling med hjälp av externa 

konsulter till projektledare och andra behov av stöd för seniora projektledare. 

Styrgruppen är den enhet som projektledaren på PMO:t får mest stöd av med 

undantag för sin chef. Därför är styrgruppen central i projektledarnas dagliga 

arbete på PMO: t. Innan organisationen införde ett PMO upplevde respondenterna 
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större problem med styrgruppernas beslutsfattande och arbetsmetoder än vad de 

gör idag. Idag fungerar samarbetet väl den största delen av tiden. Det är också till 

hjälp att PMO-chefen sitter med i de flesta styrgrupper och kan styra upp arbetet 

på ett annat sätt om feedbacken till projektledaren inte skulle fungera optimalt: 

"Många av medlemmarna i dom här styrgrupperna är ganska oerfarna i 

styrgruppssammanhang min roll är i början i alla fall att försöka se till att den 

här styrgruppen fungerar på ett bra sätt". 

PMO:t tillhandahåller stöd från ledningen i form av regelbundna PMO-möten och 

möten med enbart projektledarna. Till dessa möten bjuds även de externa 

konsulterna in för att delge sina erfarenheter kring projekt. Anledningen är att 

teamet på PMO:t är relativt juniort och det är ett fåtal projektledare som är 

anställda på PMO: t. Därför ses de externa projektledarna som ett stöd till de 

interna projektledarna.  

Upplevelsen från respondenterna av det befintliga stödet och supporten är positiv. 

Däremot upplever en respondent att mötena inte ger något på en 

kompetenshöjande nivå då dennes befintliga kompetens och erfarenhet redan är så 

pass hög. En respondent upplever att mer support i form av administrativt stöd 

behövs då dennes upplevelse är att det finns en övertro på att projektledare ska 

klara av allt operativt arbete själv och samtidigt ordna beställningar, rapporter 

m.m. Det beskrivs som ett hinder och upplevs som en frustration då det tar tid från 

det övriga arbetet: "En stor del av tiden går åt till små detaljer administration till 

möten man liksom fastnar i det här, man blir väldigt uppslukad av operativt 

arbete [...]det tar jäkligt mycket kraft". 

Dessa PMO - möten har även ett annat syfte enligt en respondent. Det syftet är   

att få projektledarna att tänka på bredden, då upplevelsen är att mer samarbete i 

gruppen kan gynna kvaliteten på projekten och öka kompetensen hos samtliga. 

Samma respondent upplever att stöttning av det som beskrivs som det juniora 

projektteamet behövs i stor utsträckning, men att tiden inte räcker till. Viktigt att 

framhäva är att samtliga respondenter upplever att det är en trevlig stämning på 

PMO: t.  
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3.6. PMO 2:3 Ett nytt och oinarbetat PMO i en ovan organisation 

Essens: Utmaningar med styrgrupper, personalpool med blandade erfarenheter 

och oerfarna interna projektledare men med kunskap om verksamheten. 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever att det är ett nytt och oinarbetat 

PMO. PMO:t behöver fortfarande hitta den struktur som kan fungera för både 

ledningen och för projektmedarbetarna. Kunskapskapitalet som PMO:t besitter är 

i dagsläget litet men byggs successivt upp av projektledarna och de övriga 

projektmedarbetarna. Då PMO:t arbetar med verksamhetsutveckling med 

inriktning mot IT är det stor variation på projekten. Ett oerfaret PMO ger enligt 

respondenter utmaningar och upplevelsen var att det är lärorikt att arbeta på 

PMO:t:"Man är inte van att det finns ett projektkontor här det är rätt nytt." Detta 

ger utmaningar bland annat i arbetet med styrgrupperna för projektledare, då inte 

bara beställare är ovana med att arbeta i projektform utan även 

styrgruppsmedlemmar. Den här utmaningen försvårar arbetet för projektledaren. 

För att sprida kunskap om PMO:ts arbetsmetoder i projekt har PMO-chefen sett 

till att utbilda styrgruppsmedlemmar. Detta har gett resultat och problemet 

upplevs som mindre idag än tidigare. En respondent valde att vid första 

styrgruppsmötet klargöra sina förväntningar för att tydliggöra hur arbetet ska 

läggas upp på bästa sätt: "Jag har lärt mig att man ska använda styrgruppen så 

jag var ganska noga med att beskriva vad jag förväntar mig av en styrgrupp och 

sätta tonen därifrån".  

Projekt drivs på samtliga avdelningar inom organisationen men ibland söks hjälp 

hos PMO:t att driva framtagna projekt. Respondenter upplever att PMO:t är en 

personalpool dit den övriga organisationen vänder sig när det finns behov av en 

projektledare, med en salig blandning kompetenser och erfarenheter. 

Respondenterna upplever att tillsammans skapar PMO:t en ojämn arbetserfarenhet 

som är i behov av extra stöd från PMO-chefen: "Det har varit folk som placerats 

på vår avdelning för att dom inte haft kvar sina arbetsuppgifter eller nya 

arbetsuppgifter så man har försökt hitta någonting som dom ska göra". 

Däremot har samtliga respondenter samma upplevelse av att det enbart finns 

fördelar med att ha ett PMO och använda interna projektledare med riktig 
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kompetens som kan verksamheten är riktigt bra. Detta för att det blir ett 

kunskapsglapp hos de externa projektledarna gällande organisationskunskap. 

En respondent upplevde att ett PMO som fungerade optimalt också skulle kunna 

ägna sig åt utbildningsverksamhet av hela organisationens personal i kring 

projektledning. Respondenten menar att det vore ett sätt att öka förståelsen för 

projektarbete och metoder. Flera respondenter upplever att det finns en oförståelse 

ute i organisationen för PMO:ts arbetssätt och beslutsprocesser och att PMO:t är 

osynligt i organisationen och blev inte riktigt som man hade tänkt det initialt vid 

införandet. En ökad förståelse skulle också skapa bättre samarbete. 

 

4. Diskussion 

De teman som valts ut från det totala forskningsresultatet var de resultat som 

ansågs knyta an bäst till forskningsfrågan: Hur upplever interna intressenter att 

arbeta på ett projektkontor? Både positiva och mindre positiva upplevelser som 

tillsammans ger en helhetsbild av deras upplevelser av sin organisations PMO.  

För att utveckla resultatet följer här en diskussion som utgår från resultatets olika 

teman. Diskussionen är initialt uppdelad på respektive PMO:s teman och avslutas 

med en jämförelse. 

 

4.1. Struktur 

I resultatet från PMO 1 under det första temat som var kontroll och styrning av ett 

PMO ger ett tydligt arbetssätt men en avsaknad av portföljstyrning framkom 

tydligt att detta PMO har en stark struktur och ett tydligt syfte. Även att denna 

struktur ger en röd tråd som de interna intressenterna kan följa i sitt arbete med 

projekt. Alla respondenter på PMO:t visste väl hur arbetet skulle utföras och var 

positivt inställda till PMO: t. I forskningen från Kerzner (2003) går det att se att 

strukturen för PMO:t också sätter grund-förutsättningarna för projektledarna i 

deras arbete. Han visar på olika typer av PMO i sin forskning och i resultatet av 

denna studie framgår det tydligt att PMO 1 tillhör kategorin PMO för bolag där 

hela organisationen ska avlastas för projekt. Detta PMO kan även beskrivas såsom 
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Desouza och Evaristo (2006) talar om, nämligen ett centraliserat PMO där 

organisationen som PMO:t tillhör är klart en strukturerad hierarkiskt uppbyggt. 

Det har bidragit till PMO:t egna tydliga struktur och uppbyggnad. PMO:t har 

också en tydlig beslutsordning som är förankrad i hela organisationen, vilket 

också är typiskt för just centraliserade PMO enligt Curlee (2008). 

Respondenternas upplevelser beskrev också de brister som de såg med sitt PMO 

där portföljstyrningen var ett område som inte var helt utvecklat. Kerzner (2003) 

beskriver att det är ett av de viktigaste men också svåraste uppgifterna för en 

PMO-chef att hantera. En framgångsfaktor för ett PMO är att ha kapacitets-

planering, vilket resulterar i att de interna intressenterna, såsom projektledare då 

får en positivare upplevelse att PMO: t. Orsaken till det kan vara en större känsla 

av kontroll över resurserna som i sin tur ger en tryggare arbetsmiljö där ingen 

behöver oroa sig för överbelastning. Men även att ha i system såsom PMO 1 har, 

att varje projektledare inte ska hantera mer än två projekt samtidigt i sitt dagliga 

arbete. 

Ytterligare en brist lyftes fram som en tydlig upplevelse hos alla respondenter på 

PMO 1. Det var det faktum att PMO-ledningen inte var tillräckligt beslutstarka 

vid besked om huruvida ett framtida projekt (business case) skulle gå vidare från 

förstudiefas till planeringsfas. Upplevelsen var att detta projekt fastnade i 

förstudiefasen som blev väldigt lång och därmed slukade mycket resurser i form 

av tid och pengar innan det ens blivit ett projekt. PMO-ledningen var väl 

medvetna om problematiken som låg utanför PMO:t men ändå tog deras resurser 

delvis i anspråk. Förstudiefasen låg delvis utanför för att Innovationsrådet var 

involverat i denna fas. Innovationsrådet hanterar projekt i förstudiefas. Detta kan 

relateras till ledarskapskontroll vid just projekt i förstudiefas där Arto et al. (2011) 

diskuterar PMO:s kontrollsystem såsom standardrutiner och 

konceptbegränsningar. Finns ett starkt kontrollsystem ger det chefer mandat att gå 

in och ge tydliga beslut eller stöd till beslut för det blivande utvecklingsprojektet. 

Det går att anta att detta kontrollsystem inte riktigt fungerar fullt ut för detta PMO 

trots i övrigt fungerande struktur med annars tydliga beslutsmandat.  
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4.2. Balans och utveckling 

Det kommande temat för PMO 1 - Flera typer av stöd och coachning i arbetet 

med PMO:t, tar sammanfattningsvis upp regelbundna avstämningar, stöttning i 

användandet av projektverktyget med PMO-ledningen och möjligheten att 

påverka sitt arbete. Dessa upplevelser korrelerar med PMO:ts syfte och uppgift i 

organisationen, då de vill vara ett mer stödjande PMO hellre än ett kontrollerande. 

Detta då det senare anses kontraproduktivt och inte skapar ett öppet klimat och 

viljan att dela kunskap och ta egna initiativ. Aubry (2015) bekräftar den positiva 

verkan på prestation som ett stödjande PMO har i motsats till ett PMO med en 

kontrollerande roll. Det gynnar även hela organisationen och skapar mer 

samarbete. Det kan vara just dessa egenskaper som har gjort att de interna 

intressenterna har övervägande positiva upplevelser av PMO 1.   

En upplevelse som är värd att lyfta fram kring PMO:t är att det ansågs finnas risk 

för att det kunde utvecklas till en administrativ koloss p.g.a. för komplext 

projektverktyg (Kerzner 2003). Det framkom dock i studien att merparten av de 

interna intressenterna utelämnade sina synpunkter på projektverktyget och 

uttryckte istället att det var en god hjälp i deras dagliga arbete. För PMO 1 finns 

för att motverka detta en Servicechef som ska se till att samtliga interna 

intressenter har god kunskap om och förståelse för det digitala projektverktyget 

som används i organisationen. Ytterligare en faktor hjälper till att förhindra en för 

stor administrativ börda är att PMO valt att vara just stöttande i motsats till alltför 

kontrollerande som nämndes i föregående stycke. 

Det sista temat en strävan efter ständig förbättring och utveckling av PMO:t tog 

upp upplevelser kring internutbildning om projektmodellen, vilja att utveckla 

PMO:t med nya arbetssätt, blandade erfarenheter av projektledning både på 

PMO:t och i organisationen. Dessa upplevelser är enligt Pemsel och Wiewiora 

(2013) viktiga för ett PMO och högst väsentliga för att projektledare ska kunna 

dela med sig av kunskap från sina projekt till PMO:t, som sedan kan användas i 

kommande projekt. Viljan att utvecklas är också kopplat till kunskapsöverföring 

då man genom att införa förbättrade arbetssätt har lärt sig från tidigare 

erfarenheter vad som fungerar och inte (ibid.). Ett PMO som inte är villigt att 

utvecklas kommer inte heller att överleva eftersom organisationen och den 
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marknad den befinner sig på ständigt utvecklas. Det kan alltså ses som ett 

sundhetstecken att PMO 1 strävar efter utveckling. 

  

4.3. Etablering och positionering 

I resultatet för PMO 2 framkom helt andra teman än för PMO 1. Detta är ett yngre 

PMO som bildades för mindre än två år sedan. Det första temat kontroll och 

styrning av PMO:t trots oenigheter kring projektmodellen, ständig resursbrist och 

avsaknad av rapportering; är ganska talande och ger signaler om att utvecklingen 

av PMO:t är under progress men att det inte är helt etablerat ännu. 

Organisationellt går det att passa in PMO 2 i Kerzners (2003) uppdelning på 

projekttyper till att detta PMO tillhör en funktionell PMO-typ som kan verka i en 

organisation samtidigt som flera PMO. PMO 2 sköter inte hela organisationens 

alla projekt men tillhandahåller den expertis som Kerzner talar om i form av 

befintliga projektledare. PMO 2 tillhör även kategorin decentraliserat PMO. 

Enligt Curlee (2008) definieras projekt-kontoret som en företagsgrupp som har 

översikt över utbildning och metodologi som projektledare inte rapporterar direkt 

till, som nämndes i inledningen.  Däremot finns det till viss del coachande stöd 

men saknar helt administrativt stöd. 

Detta PMO var oense med organisationen och dess ledning rörande projekt-

begreppet. Att ledningen i organisationen tillsammans med PMO-chefen inte kan 

enas om vilket begrepp som ska användas för de interna utvecklingsprojekten 

tyder på ett obeslutsamt PMO. Att begreppet inte är fastställt skapar hinder i 

arbetet för de interna intressenterna, då initiativ istället för projekt inte har samma 

krav på process och genomförande. Ett initiativ behöver t.ex. inte en förstudie. 

Andra utmaningar som PMO 2 står inför som upplevdes av de interna 

intressenterna var den ständiga resursbristen i form av seniora projektledare. Flera 

externa projektledare får därför anlitas i den mån det går, annars får PMO:t säga 

nej till att driva vissa projekt. Detta kan resultera i att PMO:t på sikt får en 

försvagad position inom organisationen och att de andra avdelningarna i större 

utsträckning väljer att själva driva projekten istället för att vända sig till PMO: t. 

Då detta PMO inte är helt etablerat med fast struktur i organisationen, behöver 

den resurser för att skapa sig en starkare position. 
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Att PMO 2 enbart rapporterar till de styrgrupper som tillhör aktiva projekt, är inte 

något som upplevs som negativt, tvärtom. Större delen av de interna 

intressenterna som arbetar på PMO:t har inte erfarenhet av någon annan typ av 

rapportering. Projekt drivs i mindre skala hos PMO:t i dess befintliga form och 

med dessa premisser kan det ses som onödigt med utökad rapportering. Dessutom 

användes inte något digitalt projektverktyg i någon större utsträckning som hade 

underlättat återrapporteringen till PMO: t.  

 

4.4. Erfarenhet och kunskapsöverföring 

De två sista teman för PMO 2 - olika behov av stöd för projektledarna utöver 

styrgruppen och ett nytt och oinarbetat PMO i en ovan organisation, berör delvis 

samma återkoppling till befintlig forskning, vilket är kunskapsöverföring. Därför 

diskuteras dessa tillsammans. Dessa teman tar upp upplevelser kring uppstyrda 

styrgrupper, kompetensutveckling med hjälp av externa konsulter till 

projektledare och andra behov av stöd för seniora projektledare. Även upplevelser 

kring utmaningar med att arbeta på ett nytt PMO som inte har helt fasta rutiner 

ännu och med blandad kompetens i personalstyrkan. 

Grunden finns där till ett PMO i och med att det finns anställda projektledare. De 

har en styrka i att ha utbildning och kompetens och att kunna organisationen. 

Dessa faktorer är något som upplevdes positiva och som utgjorde en slags stomme 

i de interna intressenternas arbete. PMO-ledningen och de mer seniora interna 

intressenterna upplevde mer att det var lite av ett problem att flera av de interna 

intressenterna var juniora. De seniora upplevde att de enbart hade PMO-chefen 

eller ledningen att vända sig till för att bolla frågor eller problem i projekten med. 

De juniora intressenterna själva fokuserade mer på att det var personalbrist, inte 

att det var seniora kollegor som saknades. De upplevde att de projektmöten som 

hölls, tillgången till PMO-chefen vid frågor och att de kunde vända sig till sin 

styrgrupp var tillräckligt stöd. Teamkänsla tycktes saknas, all personal arbetade 

utifrån sina egna leveranser och deadlines och vände sig sällan till varandra för 

stöd eller råd. Där bör tilläggas att de externa konsulterna som hyrdes in vid 

behov av extra projektledare, användes på ett kreativt sätt till att 

kompetensutveckla de befintliga interna intressenterna. De behandlades som 
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intern personal och togs med i gemensamma möten i syfte att göra en slags 

kunskapsöverföring till de juniora intressenterna. Pemsel och Wiewiora (2013) tar 

upp detta med kunskapsöverföring från PMO:t till resterande delar av en 

organisation. PMO:t kan agera som en slags brygga över kunskapsgränser och når 

hela tre nivåer i en organisation - ledningen, PMO-resurserna och 

projektgrupperna. Om PMO:t använder de externa konsulterna till att överbrygga 

okunskap kan PMO:t fungera som ett slags kompetensnätverk på individ- och 

gruppnivå som förstärker delning av kunskap till fler(ibid.). Trots att PMO:t har 

ont om resurser kan dessa externa konsulter vara viktigare än man tror i 

utvecklingen av både PMO:t i sig självt men även andra delar av organisationen. 

När detta PMO har fått verka under längre tid finns det stor chans till att 

resterande delar av organisationen uppnår en större inblick i och bättre förståelse 

för valda arbetssätt och verktyg. 

 

4.5. En jämförelse 

För att ge en mer överskådlig bild av båda PMO kommer här en sammanfattning 

av resultatet i punktform. Med dessa två listor följer nu en jämförande analys och 

diskussion. I denna jämförelse kopplas även problematiseringen in i form av en 

figur nedan (se figur 1). Dessa parametrar är sådant som anses påverka PMO.t 

som en funktion: struktur, makt, placering av PMO:t i respektive organisation 

samt den erfarenhet som de interna intressenterna har av att arbeta på PMO och av 

sin befattning. 

 

• Projektkontor 1  

• Tydlig ledarstruktur med PMO-chef och Servicechef. 

• Implementerat digitala projektverktyg som används av samtliga interna 

intressenter. 

• Är centraliserad i organisationen och täcker hela verksamhetsområdet. 

• Har en tydlig beslutsstruktur som används i hela organisationen. 

 

• Projektkontor 2 

• Är nyetablerat – har inte en fast struktur. 

• Det är inte implementerat i organisationen till fullo. 

• PMO-chefen har inte den beslutande makten gällande struktur. 

• Det finns ingen fast struktur i form av digitala verktyg eller komplett 

implementerad projektmodell. 
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Figur 1 Parametrar som påverkar ett PMO:s funktion. 

 

Jämförs sedan PMO 1 och PMO 2 utifrån aspekten att strukturen för den 

sistnämnda inte är komplett, framkommer det att de interna intressenterna inte har 

en lika positiv upplevelse av PMO 2. Läggs dessutom ytterligare en aspekt till, 

som är juniora intressenter med mindre erfarenhet av att arbeta både i projektform 

och på ett PMO, syns det att den negativa upplevelsen dels beror på lägre 

kompetens och dels på den mindre etablerade strukturen av PMO: t. När 

ledningen arbetar med en ny funktion i en organisation och kontinuerligt anställer 

ny personal, är det av stor vikt att de nytillkomna projektledarna blir ordentligt 

introducerade till den nya funktionen. Hur den fungerar, vad för stöd det finns att 

tillgå och hur utvecklingsarbetet ser ut framåt för att funktionen ska bli 

implementerad och fungera optimalt (Aubry et al. 2010). Utan denna information 

skapas en diskrepans mellan kunskap och förståelse om och för PMO: t. Det krävs 

dessutom ett stort mått av förändringsledning vid implementering och uppstart av 

ett PMO. I studien av Aubry et al. (2010) framhävs vikten av förändrings-

ledningen och tydligt ledarskap. Men det framhålls också att svårighetsgraden är 

hög för denna förändring och att enbart 40% av de organisationer som inför ett 

PMO inte har haft en process för förändringsledning att tillgå. Flera parametrar på 

ett PMO är avgörande för hur ett PMO fungerar och vilken förändring det går 

igenom. En av dem är förändringsledning. En annan parameter är mänsklig 

interaktion kopplat till information och maktobalanser (ibid.). Den tas upp som en 

koppling till den andra faktorn som påverkar förändring hos ett PMO - samarbete 
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och ansvarstagande. Så snart arbete delegeras uppstår en politisk dimension där 

förankring till rätt intressenter kopplat till projekten blir avgörande. Jämför man 

den typ av makt som PMO-chefen för PMO 1 och PMO 2 har, så skiljer de sig åt. 

PMO-chefen för det första PMO:t har betydligt större beslutande makt över sitt 

PMO, dess struktur, vad för stödfunktioner och verktyg som ska finnas etc. Den 

chefen behöver inte förankra alla sina beslut hos ledningen till organisationen. 

Hobbs och Aubry (2008) kom fram till att en stöttande organisationskultur går att 

koppla till makten att fatta beslut på ett PMO. Ju mer stöttande kulturen är desto 

större beslutsfattande makt får PMO: t. PMO 1 har en stödjande kultur i stor 

utsträckning och har därmed mer att säga till om. Chefen för PMO 2 måste 

däremot förankra sina beslut hos ledningen. Den chefen har en betydligt mindre 

makt och har inte befogenheter att själv besluta struktur, verktyg och 

arbetsmetoder eller projektmodell. Här finns också mindre mängd stöd till de 

interna intressenterna jämfört med PMO 1. Här tas beslut av 

organisationsledningen i samrådan med PMO-chefen som kan lämna 

rekommendationer, men som inte har genomslagskraft. Detta på grund av att 

PMO:t inte är helt implementerat. Det har inte en central funktion i organisationen 

utan är mer en avdelningsfunktion. Det är här som den tredje parametern från 

Aubry et al. (2010) passar in väl. Organisationens projektledningsmognad i form 

av projektkunskap, resultat och engagemang i projektledning. PMO är så pass nytt 

att ledningen fortfarande känner sig för, försöker hitta formen och lista ut hur 

mycket resurser som PMO:t ska ha. Antalet projekt som är flyttade till PMO:t är 

fortfarande relativt få mot vad de skulle kunna vara. PMO:t har basfunktionerna 

och kan fungera som en personalpool som beskrivs i resultatet under tema tre. Det 

kan i bästa fall tillhandahålla projektledare som kan metodiken, har kompetensen 

internt. I annat fall om resurserna räcker till, hyrs extern projektledare in. 

Den mänskliga faktorn genomsyrar allt som skapas och åstadkoms på båda PMO. 

Det blir väldigt tydligt när de interna intressenterna upplever att de tillhörde ett 

sammanhang som fick mening, en gemenskap, som de berättade om under 

intervjuerna. Den gemenskapen har en tydlig struktur som ger intressenterna 

upplevelsen av att vara på rätt plats och kompetent för jobbet, deras inre 

motivation (Jansson & Ljung 2011). Men det är inte bara där den kommer in, utan 

även i allt det dagliga arbete som utförs på ett PMO. All drivkraft som en 
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projektledare har i sitt arbete med projekt som ständigt gör att arbetet går framåt 

och skapar ett resultat. Om den inre motivationen sjunker eller försvinner kommer 

det att märkas på PMO:t, precis som det gör på PMO 2 där upplevelserna är mer 

negativa. Människor påverkar projekt och deras upplevelser och motivationer 

formar ett PMO. Även de omständigheter PMO:t befinner sig i med de 

påverkande parametrarna såsom makt, struktur, erfarenhet och placering i 

organisationen. 

 

4.6. Begränsningar 

Studien är begränsad genom att enskilda respondenter inte har kunnat kontaktas i 

förväg med en förfrågan om medverkan.  Dessa personer blev tilldelade av chefen 

för respektive PMO. Detta på grund av att PMO:t på de två valda organisationerna 

är relativt små med begränsade personalresurser och cheferna valde ut personal 

som ansågs ha tid att delta i studien detta inkluderat dem själva. Den är även till 

viss del begränsad av att vissa respondenter svarade på intervjufrågor med svar 

som de trodde att forskaren ville höra, dvs textbokssvar. Dessa svar har inte 

inkluderats i studien.  

 

4.7. Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till flera saker för båda PMO 

genom de upplevelser som de interna intressenterna delade med sig av. PMO 1 

var stöttande snarare än kontrollerande vilket hade positiv verkan på flera plan 

och som skapade ökat samarbete både inom PMO:t men också mellan 

organisationen och PMO: t. Det strävade efter förbättring och utveckling, vilket 

tyder på kunskapsöverföring i form av lärdomar, s.k. lessons learned från tidigare 

erfarenheter inom projektarbete mellan de interna intressenterna, ledningen och 

organisationen. Detta PMO har vidare utveckling att göra i form av 

portföljstyrningen kopplat till resursallokering. 

PMO 2 var ett obeslutsamt PMO som inte var helt implementerat eller etablerat i 

sin organisation. Det visade sig bland annat i dess oenigheter kring användandet 

av projekt begreppet. Det rådde konstant på personalbrist som utmanade de 
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interna intressenterna en hel del och resulterade i PMO:t försvagade position i 

organisationen. PMO:t hade olika nivåer av erfarenhet hos sina interna 

intressenter som därför hade olika behov av stöd. Där var de externa konsulterna 

till hjälp för att kompetensutveckla PMO: t. Avsaknaden av rapportering till 

PMO:t sågs inte som negativt och efterfrågan var inte stor hos ledningen av 

utökad rapportering, kanske också för att projektverktyg användes i mindre 

utsträckning.  

Denna studie är ett gott exempel på hur det ser ut med ett implementerat PMO och 

ett icke helt implementerat PMO och hur det upplevs. För att ett PMO ska ha 

kontroll och något att säga till om anses en grundförutsättning vara att PMO:t är 

implementerat och accepterat i organisationen där det verkar (Aubry et al. 2010). 

Ett PMO behöver ha befogenheter som medel för att utöva makt och på så sätt 

driva igenom saker i organisationen. Detta framkom även som upplevelser av 

några av de respondenter som ingick i studien.  Erfarenhet ger kunskap och det är 

också det som skiljer de bägge PMO åt. PMO 1 har haft en tidigare version av sitt 

PMO i organisationen som inte fungerade väl. Det har sedan utvecklats i takt med 

att organisationen själv har utvecklats och förändrat sin ledarskapsstruktur. PMO 

2 är än så länge för ungt för att ha gjort en förändringsresa, men kommer också att 

utvecklas med tiden. Det som bägge PMO har gemensamt är att deras PMO-

chefer har god insikt i sitt team, hur de fungerar och vad de behöver.  Även vad 

PMO:t behöver för att utvecklas framåt. 

 

4.8. Vidare forskning 

Ett PMO är inte enbart sin struktur i form av funktioner, det utgörs också av sina 

interna intressenter. Men strukturen inom PMO påverkar upplevelserna av PMO:t. 

Ingen tidigare forskning har gjorts med utgångspunkt ur interna intressenters 

upplevelser. Då studiens forskningsmetod var väldigt bred behövs mer specifik 

forskning kring forskningsstudiens utvalda upplevelser och grupper av interna 

intressenter. De kan då kopplas vidare till t.ex. arbetsmiljöfrågor och som berör 

ledarskapsperspektiv och maktfaktorer. Ytterligare ett område att koppla specifika 

upplevelser till,  
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är gruppdynamik, uppbyggnad av team och liknande frågor. Något som inte har 

berörts i denna studie är om interna intressenters upplevelser kan vara avgörande 

för framgång eller misslyckande för ett PMO.  Den interna intressentens 

upplevelse är ytterligare en aspekt som förhoppningsvis kan berika och fördjupa 

förståelsen av den komplexa värld som PMO verkligen är. 
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Bilaga 1 

Rekryteringsbrev forskningsstudie i projektledning 

Mitt namn är Sophie Hoas och jag är mastersstudent på Karlstad Universitet. Jag 

studerar sista terminen på Magisterprogrammet i projektledning och ska nu 

genomföra en forskningsstudie att skriva D-uppsats på. Studien kommer att 

handla om projektledning och projektkontor. Studien kommer genomföras i 

intervjuform. Därför letar jag nu efter respondenter till min studie. 

Vem kan delta i studien? 

Till den här studien söker jag individer som arbetar som projektledare eller som 

på något annat sätt är kopplat till projektkontoret i er organisation. Du kan arbeta 

som projektmedarbetare och aktivt delta i projektarbete, vara chef på avdelning 

som lånar ut resurser till projekt eller ha andra viktiga relationer till projekt som 

styrs upp av projektkontoret.  

För att kunna delta i studien behöver du även ha arbetat minst tre år på företaget 

och ha haft en relation till eller arbetat med projekt som har påbörjats samt 

avslutats de senaste två åren. 

Hur lång tid tar deltagandet? 

Intervjuerna kommer att ta cirka en timme per intervju och den kan genomföras 

antingen på din arbetsplats eller i närheten av arbetsplatsen efter önskemål. 

Intervjuerna behöver ske på ett fysiskt möte och kan ej genomföras per telefon. 

Intervjuerna kommer att genomföras under oktober månad. 

Hur används materialet efter genomförd intervju? 

Alla deltagare och organisationen där du som deltagare arbetar kommer att 

behandlas konfidentiellt och anonymitet erbjuds för dig som önskar detta.  

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas efteråt. Intervjumaterialet 

kommer att enbart användas i denna forskningsstudie och förvaras sedan på så sätt 

att det enbart kan läsas av mig som intervjuat samt av min handledare och 

examinator vid behov. Allt datamaterial kommer att raderas när forskningsstudien 

är publicerad.  Deltagande i forskningsstudien är frivilligt och kan närsomhelst 

avbrytas om du önskar det, både före, under eller efter intervjun utan att skäl 

behöver anges. Om så blir fallet kommer allt datamaterial som kan kopplas till dig 

som deltagare att raderas. 

Deltagande 

Vill du delta i min forskningsstudie, vänligen kontakta mig via mejl: 

sophoas12@gmail.com eller på telefon: 0728 679 027. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till forskningsstudie 

 

Inledningsvis vill jag börja med att informera dig om studien (inspelad): 

- Syftet är att undersöka projektmedarbetares upplevelser av projektkontor. 

- Intervjun spelas in och kommer enbart att användas till min studie. jag kommer 

att transkribera och analysera alla intervjuer. 

- Det är bara jag och eventuellt min handledare (om de efterfrågar det) som 

kommer att ha tillgång till materialet från intervjuerna. 

- Jag kommer att avidentifiera ditt namn, arbetsplats och liknande information. 

- När jag är klar med uppsatsen kommer intervjumaterialet att raderas 

- Slutligen så vill jag att du ska veta att du närsomhelst kan avbryta intervjun och 

om det i efterhand känns obekvämt kan du närsomhelst kontakta mig så tas ditt 

bidrag bort och allt kommer att raderas. 

- Har du några ytterligare frågor innan vi sätter igång? 

 

Tanken med den här intervjun är att jag ställer först några övergripande frågor så 

jag får en förståelse för ditt arbete och företaget, sedan kommer jag gå in lite mer 

på just projektkontor. Frågorna är inte så många, det är meningen att du ska 

reflektera öppet och berätta på ett djupare plan vad du har för upplevelser. Så var 

inte rädd för att prata för mycket!! Tvärtom berätta så mycket som möjligt utifrån 

frågorna jag ställer. 

• Berätta om dig och ditt jobb i denna organisation 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Vad har du för befattning? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? vad har du för tankar kring det? 

 

• Hur kommer det sig att du började jobba med projekt? 

- Har du alltid varit intresserad av projekt? 

 

• Tänk på ett projekt du arbetat i på sistone, beskriv det lite grann 

- Stort, litet? 

- Vilken fas projektet är i nu? 

- Stort eller litet projektteam? 

- Rapportering 

 

• Vad tänker du på när jag säger projektkontor? 

- Vilka associationer gör du?  

 



 

36 

• Kan du berätta lite om hur projektkontoret är organiserat hos er idag? 

- Hur många arbetar på kontoret? 

- Vilka funktioner finns? 

- Arbetar alla resurser heltid på projektkontoret? 

- Hur många projekt hanterar ert projektkontor i dagsläget? 

 

• Beskriv hur du i det projektet du just har berättat om rapporterar tillbaka 

till projektkontoret - vad kontoret ger dig för stöttning i ditt projekt? 

- vilka har du kontakt med på projektkontoret? 

- Hur känns det? 

 

• Vad anser du är projektkontorets huvudfunktion?  

- Finns det mer än en, i så fall vilka? 

-Hur känner du för det? 

 

• Vad upplever du är den största nyttan med projektkontoret i er 

organisation? 

-Varför då? 

-Utveckla gärna lite mer hur du tänker 

 

• Beskriv för mig hur samarbetet mellan projektkontoret och den övriga 

organisationen ser ut? 

-  Hur upplever du det? 

- Vad är dina tankar kring det? 

 

• När är projektkontoret lösningen för dig? 

-I vilka situationer kan projektkontoret var till en hjälp för dig? 

- Hur bidrar det till ditt arbete? 

 

• Vad upplever du är största utmaningen för dig i din roll i arbete med 

projektkontoret? 

- Hur känns det? 

 

• När är projektkontoret ett hinder för dig? - kan du berätta vad det innebär? 

-Hur känns det då? (frustration, ilska, uppgivenhet etc.) 

- Vad tänker du då? 

 

• Anser du att det finns nackdelar med ett projektkontor, i så fall vilka? 

 

• Utifrån din erfarenhet av projektkontor, hur skulle du önska att 

projektkontoret drevs för att fungera på bästa möjliga sätt? 

 

• Är det något mer du vill tillägga kring projektkontor som du tycker ska 

lyftas fram i studien? 
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Uppföljningsfrågor och fokusering vid dessa: 

Tankar - hur tänker du då? Berätta mer! 

Känslor - hur fick det dig att känna då? Beskriv hur det fick dig att må 

Beteende - vad gör du i dessa situationer? Har det ändrat ditt sätt att arbeta? 

Beskriv hur du agerar efter ett sådant besked eller i den och den situationen. 

 


