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i 

Sammanfattning 

Dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad har lett till att företag snabbt anpassar 

sig till förändringar i dynamiska miljöer. Projekt som arbetsform har blivit allt 

vanligare i verksamheter. Till varje projekt tilldelas en projektledare för att driva 

projektet. På grund av brist på personal anlitar organisationer konsulter som 

exempelvis projektledare, för att analysera och lösa specifika problem samt driva 

projekt. Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar uthyrda projektledare 

upplever. För att besvara undersökningens frågeställning och syfte har en kvalitativ 

metod använts. Genom semistrutkurerade intervjuer med tio olika uthyrda 

projektledare inom ett tekniskt konsultföretag utreds vilka utmaningar de upplever. 

Intervjuerna har därefter analyserats med hjälp av en tematisk analys och relevanta 

teman har identifierats. Undersökningen har visat att utmaningar som tekniska 

uthyrda projektledare upplever handlar om begränsad handlingsförmåga, där 

struktur, befogenheter, tillgång till budget samt rätt resurser, förhindrar uthyrda 

projektledare att utföra sitt arbete och driva ett projekt. Andra utmaningar som 

upplevs gäller identitetskris och känslan av tillhörighet, där tillhörighet till 

konsultföretaget och kundföretaget samt skillnaderna mellan uthyrda projektledare 

och anställda, inte har stor påverkan på projektledningen i sig utan inverkar på 

projektledaren som individ.  

Nyckelord: projektledning, uthyrda projektledare, konsultföretag, kundföretag   
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Abstract 

Today's competitive labor market has led companies to swiftly adapt to changes in 

dynamic environments. Projects such as work methods have become increasingly 

common in businesses. Each project is assigned a project manager to manage the 

project. Due to a lack of staff, organizations employ consultants such as project 

managers, to analyze and solve specific problems and manage projects. The purpose 

of the study is to investigate the challenges experienced by the consultant project 

manager. In order to answer the main question and the purpose of the study, a 

qualitative method has been used. Through interviews with ten different consultant 

project managers within a technical consulting company, the challenges they are 

experiencing investigated. The interviews have been analyzed by using a thematic 

analysis and relevant themes have been identified. The study has shown that 

challenges experienced by technical consultant project managers are about limited 

ability to act, where structure, authority, access to budget and the right resources 

prevent consultant project managers from carrying out their work and manage a 

project. Other challenges are about identity crises and the feeling of belonging, 

where relationship to the consulting company and the clients, as well as the 

differences between consultant project managers and employees, do not have a 

major impact on the project management itself, but affect the project manager as an 

individual. 

Keywords: Project management, Consultant Project Managers, Consulting 

Company, Clients  
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1 Inledning 

Dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad har lett till att företag snabbt anpassar 

sig till förändringar i dynamiska miljöer samt att ständigt utveckla och genomföra 

innovationer (Tyssen et al. 2013). Ett vanligt sätt för att skapa organisatorisk 

flexibilitet är att bilda en tillfällig organisation som till exempel projekt och att 

samtidigt kunna leda samt styra organisationer på ett effektivt sätt (Bakker 2010; 

Sydow et al. 2004; Tonnquist 2018). Projekt som arbetsform har blivit vanligare 

och fått en allt viktigare position i verksamheter (Murugesans 2012). Flera 

branscher domineras av projekt bland annat bygg-, IT- och konsultbranschen 

(Tyssen et al. 2013). Till varje projekt utses en projektledare som driver projektet i 

mål och på så sätt anses projektledarens uppgift vara tillfällig (Lindgren & 

Packendorff 2008; Tonnquist 2018). På grund av brist på personal och kompetens 

hos sådana projektbaserade branscher hyrs därför personal, konsulter, in för att 

analysera och lösa specifika problem samt driva projekt (Klarner et al. 2013; Mohe 

& Seidl 2009). Andersson (2001) hävdar att konsulter finns inom flera branscher 

och några exempel på konsulter är bland annat bemanning- och 

ledarskapskonsulter.  

Konsulter är en slags temporär arbetskraft som hyrs in vid arbetsbehov, i 

exempelvis projekt. Sådana anställningar skapar utmaningar, eftersom det krävs 

stora mängder kraft, tid och engagemang under en begränsad tid (Andersson 2001; 

Lindgren et al. 2001). En annan utmaning för konsulter är att de är anställda inom 

ett företag men utför sitt arbete inom ett annat. Det vill säga att konsulter rör sig 

från organisation till organisation och från projektgrupp till projektgrupp. Detta 

utvecklar en ny karriärform som bygger på anställningsbarhet, individuellt ansvar 

och begränsad organisationslojalitet (Lindgren et al. 2001; Rubery et al. 2003).  

Det skapas även utmaningar för konsulter att anpassa sig till olika 

organisationskulturer, normer och maktstrukturer (Fullerton & West 1996; Tyssen 

et al. 2013). Således ställs krav på konsulter att snabbt sätta sig in i sina 

arbetsuppgifter och lära känna kundföretaget (Appelbaum & Steed 2005). 

Olofsdotter och Augustsson (2008) nämner att det finns maktskillnader mellan 

konsulter och anställda inom kundföretaget samt att konsulter ofta arbetar under 

otydliga villkor, även om de anses vara efterfrågade hos kundföretaget. Denna 
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otydlighet beror på att de inte får något eller inte mer än begränsat förtroende, vilket 

upplevs som maktlöshet för konsulten.  

En annan problematik som Olofsdotter och Augustsson (2008) nämner är att 

konsulten upplever sig ibland som främling1 eller outsider2 i relation till sina 

arbetsvillkor, anställningsförhållanden och informella sociala relationer inom 

kundföretaget. Det vill säga de behandlas annorlunda i jämförelse med 

kundföretagets anställda, vilket innebär att skillnader i arbetsvillkor påverkar hur 

konsulter tänker om sina anställningsförhållanden. Lindgren och Packendorff 

(2008) påpekar också att ett av de vanligaste problemen är att kunna bygga upp en 

förtroendefull relation med kunden, skapa entusiasm bland kundföretagets anställda 

och att ha en bra kommunikation. Konsulter behöver ha förmågan att omedelbart 

reflektera över vem som har befogenhet att fatta beslut om hur arbetet ska utföras 

(Olofsdotter & Augustsson 2008). Det handlar även om att man sällan får tydliga 

direktiv om vad ska göras eller få utvärdering på arbetet som har utförts (Lindgren 

& Packendorff 2008). 

Konsulter representerar konsultföretagets tjänsteleverans till kundföretaget och det 

är viktigt att kundföretaget blir nöjd, vilket upplevs som utmaning. Varje enskild 

uthyrning är ett avsnitt i en långsiktig kundrelation och måste därför leda till nya 

avtal, med andra ord nya uthyrningsuppdrag till samma kundföretag (Lindgren et 

al. 2001). Furusten (2012) påpekar också att i konsultföretag är det av stor vikt att 

bygga och underhålla relationer med existerande och potentiella kundföretag. 

Fullerton och West (1996) hävdar i sin tur att relationen med kundföretaget har en 

avgörande betydelse för framgången av ett projekt. Framgången och misslyckandet 

av projekt beror på konsultens kompetens och anpassning till företagets behov, 

vilket upplevs vara utmanande, eftersom konsulter skall på kort tid lära känna 

kundföretagets policys och funktion. 

Kitay och Wright (2004) hävdar att konsulter behöver ha information angående 

kundföretagets behov samt intern kunskap, för att kunna avklara sina 

                                                           
1 En främling innebär att man är flexibel och växlar mellan avstånd och närhet samt likgiltighet 

och engagemang (Olofsdotter och Augustsson 2008). 

2 En outsider hålls på avstånd eller nära, dock utan tillåtelse att bli involverad (Olofsdotter och 

Augustsson 2008). 
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arbetsuppgifter. Den informationen är oåtkomlig på grund av att kundföretaget, 

ovillig eller undermedveten inte erbjuder det. Problem som kan uppstå är när 

konsulten motbevisar kundföretaget gällande informationsbrist eller när 

kundföretaget överarbetar konsulten, men i slutändan båda parter försöker utnyttja 

sin makt (Kitay & Wright 2004). 

Denna undersökning kommer att beröra tekniska konsulter som hyrs ut för att leda 

projekt, det vill säga uthyrda projektledare. Eftersom tidigare forskning är 

begränsad gällande de utmaningar en uthyrd projektledare upplever, vilket gör att 

denna undersökning tillför något nytt till den tidigare forskningen. De funderingar 

som har skapats handlar om vilka ytterligare utmaningar upplever en teknisk uthyrd 

projektledare, utöver organisationskultur, normer, maktstruktur och kundrelation. 

Undersökningen kommer att endast fokusera på utmaningar uthyrda projektledare 

upplever utöver utmaningar en vanlig anställd projektledare upplever. Studien är 

begränsad till projektledare som är anställda hos ett tekniskt konsultföretag, vilket 

innebär att uthyrda konsulter i allmänhet inte undersöks i denna studie. Det 

förekommer även utmaningar för projektledare i allmänhet som är anställda i andra 

former än konsult, vilka inte undersöks i denna studie.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka utmaningar som tekniska uthyrda 

projektledare upplever. Studien kommer att upplysa utmaningar och kan användas 

som underlag för att minimera utmaningarna och förbättra informationen för 

konsultföretag, men även för kundföretag. 

1.2 Frågeställning 

Vilka utmaningar tekniska uthyrda projektledare upplever? 
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2 Metod 

I följande metodavsnitt representeras metodval, forskningsansats och 

genomförandet av undersökningen. 

2.1 Design 

Undersökningen har en kvalitativ utformning eftersom intresset har varit att 

beskriva, förklara och tolka tekniska uthyrda projektledarens upplevelse gällande 

utmaningar. Gustavsson (2004) nämner att kvalitativa studier utgår från att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt.  

Undersökningen präglas av ett induktivt angreppssätt vilket betyder att teorin blir 

resultatet av forskningsinsatsen. Enligt Bryman (2018) innebär det induktiva 

angreppsättet att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

undersökningen. David och Sutton (2016) anser att forskaren ska utgå från de 

resurser och erfarenheter som finns, för att bedöma hur undersökningen ska utföras. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har bestått av semistrukturerade intervjuer. Enligt Trost (2010) 

underlättar intervjuer att få en djupare insikt om forskningsområdet. Denna metod 

har valts till syfte att undersöka uthyrda projektledares känslor, beteende och tankar 

gällande utmaningar som de upplever. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

menar att genom intervjuer fångas intervjupersonernas perspektiv och reflektioner 

upp gällande området som undersöks.  

Undersökningen påbörjats genom att skapa en intervjuguide och lista med frågor 

till studiens syfte, utmaningar som tekniska uthyrda projektledare upplever (se 

bilaga 1). Bryman (2018) hävdar att fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

att respondenterna har frihet att utforma egna svar och att frågornas ordningsföljd 

kan variera såväl som följdfrågor kan ställas under intervjutillfället. Frågor som har 

formulerats är öppna och angriper olika områden, eftersom studien har ett induktivt 

angreppssätt och för att inte hindra alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 

datainsamlingen. Intervjuguiden har börjat med bakgrundsfrågor till syfte att få 

igång samtalet. Därefter har frågorna följts för att besvara frågeställningen, vilka 

utmaningar tekniska uthyrda projektledare upplever. Målet har varit att föra 

samtalet naturligt och låta respondenten själv berätta om utmaningarna som hen 
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upplever. Intervjun har förts på ett strategiskt sätt genom att författaren har börjat 

med att ställa en öppen fråga, vilka utmaningar uthyrda projektledare upplever, och 

på så sätt låta respondenten besvara frågan. Respondenten har getts utrymme att 

vidareutveckla sitt svar om utmaningar hen upplever även om detta skulle innebära 

svar på en annan öppen fråga som berör ett annat område. Forskaren har fortsatt 

med följdfrågor baserade på respondentens svar. Områden som har förekommer i 

intervjuguiden är utmaningar, resurshantering, beslutfattande och stöd. När 

respondenten har nämnt något som berör något av nyss nämnda områden har 

relevanta följdfrågor ställts. Slutligen har intervjun avslutats med en öppen fråga, 

där respondenten har fått möjlighet att tillägga något som inte har tagits upp under 

intervjuns gång (se bilaga 1). 

2.3 Deltagare 

Ambitionen har varit att ett tiotal uthyrda projektledare skulle bli intervjuade för att 

försöka täcka alla aspekter och få ett mer generellt resultat gällande utmaningar de 

upplever. Urvalet av konsultföretaget och intervjupersoner har skett på ett 

målinriktat samt strategiskt sätt, det vill säga att både konsultföretaget och uthyrda 

projektledarna som har valts ut är relevanta för undersökningsfrågan. Målet har 

varit att ett stort konsultföretag som driver olika typer av projekt ska undersökas. 

Via kontakter genom forskarens arbete vid ett liknande konsultföretag, har det 

studerade företaget sökts, där de uthyrda projektledarna har valts ut via företagets 

hemsida för att sedan ta kontakt med. Urvalet av intervjupersoner har säkerställt en 

variation för att kunna behandla forskningsområdet från olika infallsvinklar. 

Respondenter är framtagna från två kontor i Sverige. Inklusionskriterier för 

intervjupersoner som har valts till denna undersökning är eller har varit uthyrda 

projektledare inom ett tekniskt konsultföretag, har flera års erfarenhet samt drivit 

olika typer av projekt. Vissa projektledare som har medverkat i undersökningen har 

drivit projekt över en längre tid, mellan ett till tio år, och då oftast ett åt gången. 

Medan andra projektledare som har studerats driver projekt parallellt och har då 

mellan fem till tio projekt samtidigt.  

2.4 Genomförande av datainsamling 

Via mejl-kontakt har tio stycken utvalda uthyrda projektledare som arbetar på 

konsultföretaget tillfrågats. Ett introduktionsbrev har skickats till alla 
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intervjupersoner, som innehållit en presentation av forskaren, information om 

forskningsområdet och förfrågan om respondenten har möjlighet att delta i 

intervjun (se bilaga 2). I samma mejl har även samtyckesblankett bifogats, där 

respondenter har informerats om att skriva under innan intervjun har ägt rum (se 

bilaga 3). Samtliga intervjupersoner som har tillfrågats och medverkat, har fått 

möjlighet att välja plats och tid för intervjun. Intervjuerna har ägt rum i en ostörd 

miljö, konferensrum, eftersom enligt Bryman (2018) är det viktigt att 

intervjupersonen känner sig trygg. Intervjuerna har varierat mellan 30 och 45 

minuter långa, för att ge utrymme till intervjupersonen att fritt besvara frågorna. De 

flesta intervjuer har spelats in med mobilens röstmemo-app, med undantag av en 

respondent som har begärt att intervjun inte spelas in utan endast anteckningar 

skrivs. Fördelen med inspelning under intervjutillfället är att lättare följa upp 

frågorna och kunna ta del av svar vid senare tillfälle. Bryman (2018) föreslår att 

forskaren ska anteckna vid intervjutillfället ifall det skulle uppstå problem vid 

inspelningen, därför har anteckningar förts under intervjutillfällen. Transkribering 

av intervjuinspelningar har gjorts och utifrån dessa har teman sökts och svar på 

frågeställningen. Alla deltagare har blivit informerade om att intervjun bör hållas 

anonym för att informationen inte läcker till nästa intervjuperson, vilket har bedömt 

kan påverka intervjudata. Efter att samtliga intervjuer har genomförts har 

datamättnad upplevts, eftersom ingen ny information har tillkommit.  

2.5 Databearbetning 

En tematisk analys har använts för att analysera det insamlade materialet. Braun 

och Clarke (2006) hävdar att med tematisk analys kan man identifiera, analysera 

och rapportera teman inom data. Dessutom organiseras och beskrivs det insamlade 

materialet i detalj. En annan fördel som Braun och Clarke (2006) nämner är att ett 

tema fångar något viktigt angående det insamlade materialet i relation till 

forskningsfrågan. 

Analysen av det insamlade materialet har följt Braun och Clarke (2006) olika sex 

steg för att materialet ska hanteras på ett systematiskt sätt, eftersom de används till 

fördel vid undersökningar som har ett induktivt angreppssätt. För att förbereda 

materialet för analysen, har intervjuerna transkriberats. Först har en noggrann 

läsning gjorts för att få en överskådlig bild och bekanta sig med hela materialet samt 

anteckna initiala idéer. Sedan har materialet samlats i ett dokument. Därefter har en 
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omläsning av det enhetliga insamlade materialet gjorts flera gånger, för att göra en 

öppen kodning av materialet och markera texten som besvarar syftet till denna 

undersökning och anteckna nyckelord i marginalen. Nyckelorden som handlar om 

samma ämne har markerats med samma färg, för att forma potentiella teman. Varje 

nyckelord som markerats har undersökts noggrant med syfte att ta reda på vad varje 

tema innebär och därtill har en kontroll skett om teman fungerar i förhållande till 

det insamlande materialet. Därefter har två teman skapats; begränsad 

handlingsförmåga samt identitetskris och känslan av tillhörighet. För att underlätta 

uppföljningen av resultatet har varje tema delats upp till underteman. Tema ett har 

delats upp till fyra underteman och tema två till två underteman. 

Analysen har genererat tydliga definitioner och namn för varje tema som knyter an 

till undersökningens fokus. Analysen har säkerställt att det går att dra slutsatser 

kring samband mellan olika teman samt att teman är kopplade till undersökningen 

gällande aktuella ämnet. Efteråt har det transkriberade materialet lästs på nytt i 

avsikt att markera relevanta citat inom varje tema.  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2018) reliabilitet, validitet och generaliserbarhet utgör en bild av 

undersökningens kvalitet, stränghet och generella forskningspotential. För att öka 

pålitlighet i undersökningen föreslår Guba och Lincoln (1994) att forskaren redogör 

och beskriver alla faser i undersökningsprocessen, till exempel val av respondenter 

och beslut gällande analysen av insamlade materialet. Syftet med detta är att 

underlätta för läsaren att göra en bedömning om hur pass överförbara resultaten är 

på andra miljöer. På så sätt har tillvägagångssättet presenterats i metodavsnittet. En 

annan faktor som ökar pålitligheten är att forskaren inte har tidigare relation med 

någon av intervjupersonerna.  

Guba och Lincoln (1994) föreslår också att kollegor kan vara granskare under 

studiens gång eller när studien börjar bli färdig och bedömer kvalitén på de 

tillvägagångssätt som har valts. Därigenom har studiekollegor följt och granskat 

processen för att säkerställa att undersökningen håller kvalitén på 

tillvägagångssätten i undersökningen. Guba och Lincoln (1994) ställer sig kritiska 

till att det finns en absolut sanning av verkligheten, utan Guba och Lincoln (1994) 

menar att det kan finnas fler beskrivningar av verkligheten. Det vill säga att denna 
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undersökning har studerat tekniska uthyrda projektledarens upplevelse av 

utmaningar som anses vara deras sanning och verklighet. Bryman (2018) påpekar 

att inom kvalitativ undersökning är det svårt för en annan forskare att replikera 

studien igen, eftersom resultatet kommer att vara annorlunda. Det som David och 

Sutton (2016) också framhåller gällande reliabilitetsproblem att varje intervju är 

annorlunda och intervjupersoner kan förändra och utveckla sina åsikter med tiden. 

Det blir också svårt att generalisera resultatet av kvalitativa undersökningar, 

eftersom undersökningen representerar en liten grupp som har vissa gemensamma 

egenskaper och intervjuer utförs angående ett visst område (Bryman 2018). Urvalet 

av intervjupersoner är begränsat till ett tekniskt konsultföretag, därför kan generella 

slutsatser inte dras gällande konsultbranschen som helhet. 

2.7 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt det grundläggande individskyddskravet som 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på en forskning enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Första kravet är informationsbrevet, där forskaren ska informera 

intervjupersonerna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Andra kravet är 

samtyckeskravet, där deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över 

sin medverkan. Tredje kravet är konfidentialitetskravet, där uppgifter om alla 

deltagare i en undersökning ska få största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av. 

Sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. 

I introduktionsbrevet och under intervjutillfället har samtliga intervjupersoner 

informerats om konfidentialitet och frivillighet att delta samt möjligheten att 

avbryta sin medverkan. Alla deltagare har informerats om integritetsskydd och 

tillstånd att lagra och använda det insamlade materialet. Det insamlade materialet 

har förvarats där ingen obehörig kan ta del av och kommer att raderas efter att 

undersökningen har publicerats. David och Sutton (2016) nämner att 

respondenterna ska ha möjligheten att förbli anonyma eller tilldelas en identifierad 

kod, vilket har genomförts i denna studie. Det vill säga att alla deltagare är 

anonyma, vilket innebär att varken namn på företag eller uthyrda projektledare 
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nämns i studien. När intervjupersonerna har börjat prata om känslig information, 

har inspelningen pausats med syfte att öka tryggheten hos respondenten.  
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3 Resultat 

Nedan redovisas det resultat de tio intervjuerna har generat. Resultatet har delats 

upp i två teman med respektive underteman för att besvara forskningsfrågan, det 

vill säga vilka utmaningar tekniska uthyrda projektledare upplever. Under 

kommande rubriker presenteras teman och underteman som innehåller 

beskrivningar och förtydligande citat som visar hur utmaningar har uttrycks i 

intervjuerna. I avsnitt 3.1 redovisas resultaten för tema ett; begränsad 

handlingsförmåga och i avsnitt 3.2 redovisas resultaten för tema två; identitetskris 

och känslan av tillhörighet. 

3.1 Begränsad handlingsförmåga 

Vid analys av det insamlade materialet identifierades fyra stycken underteman för 

tema ett, begränsad handlingsförmåga, som en tekniskt uthyrd projektledare 

upplever. Ämnet begränsad handlingsförmåga innefattar struktur, beslutfattande, 

budget samt resurser, som förhindrar uthyrda projektledare att utföra sitt arbete och 

driva ett projekt. Undertema ett, struktur är nyckeln till ett lyckat projekt, handlar 

om när kundföretaget och projektgruppen inte har tydlig struktur och hur detta 

påverkar projektets framgång. Undertema två, befogenheter ökar effektiviteten, 

beskriver befogenheter en uthyrd projektledare har gällande beslutfattandet 

angående tid, ekonomi, resurser och kravlista. Undertema tre, tillgång till budget 

underlättar projektledningen, handlar om projektbudgeten och när uthyrda 

projektledare inte får tillgång till budgeten. Undertema fyra, resurser är drivmotorn 

i ett projekt, redogör för vilka resurser en uthyrd projektledare anser vara viktiga 

för att driva projektet och hur styrgruppens betydelse kan påverka bland annat 

resursbehovet.  

3.1.1 Struktur är nyckeln till ett lyckat projekt 

För att bemöta utmaningar visades strukturen vara en viktig faktor inom projekten. 

Det är många uppstartsmöten dels med kundföretaget, som handlar om 

förväntningar gällande projektet och dels med projektgruppen som handlar om vad 

som ska göras och sätta upp strukturen. Vissa kundföretag har exempelvis en 

teknisk kontaktperson och är tydliga med kravbilden, medan andra kundföretag inte 

har någon huvudkontakt i grunden. Detta kan ställa krav på projektgruppen, som 

till exempel projektgruppen måste ge goda tekniska råd. För att det inte handlar om 
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att bara utföra arbetet, utan det gäller även att tänka långsiktigt och hur helheten 

hålls för kundföretaget. Utmaningarna kan handla om struktur, förväntningar och 

acceptans, det vill säga hur projektet informeras och hur pass accepterad projektet 

är i organisationen. Detta upplevs oftast i organisationer som inte är projektmogna. 

Det kan handla om samarbetet med linjeorganisationen, där projektgruppen 

schablonmässigt föreslås av ledningen utan att ta hänsyn till deras arbetsbelastning 

inom linjeorganisationen. Detta orsakar att projektmedlemmar inte utför sina 

arbetsuppgifter som de är planerade. Därför är det viktigt att det finns en beställare 

som har kunskap och tid för att ta reda på förväntningar och uppsättningen av 

projektgruppen som utför arbetet. ”[…] Det kan bli brister i projektet, men det är 

svårare att hantera när det är en brist i beställningen och hur kunden ställer krav”. 

[…]Ett exempel är när tio resurser var allokerade till projektet. Det 

har gått en månad och de har inte gjort någonting. När man undrar 

varför det är såhär, då blir man mött från gruppmedlemmarna att, 

vad tror du att du är för någon? Du ska inte komma hit och ställa 

sådana krav på oss, vi gör vad vi kan. Anledningen var att de inte 

bara haft en uppgift, utan de har haft andra uppgifter och så har 

någon högre upp i organisationen sagt att de där tio kan du 

använda. 

[…]Det var ett mycket mindre projekt. Det var två 

tekniker, experter, hade fått höra att jag kommer in och hjälper till 

lite grann. Jag upplevde då att det går för långsamt […]Men där fick 

jag gå till min beställare och linjechefen och säga det här fungerar 

inte […]Beställaren och linjechefen hade inga andra resurser utan 

de sa det får vara som det är. Då gjorde jag vad jag kunde men det 

höll inte, så det blev inget resultat av projektet. 

En annan problematik som upplevs är att en del organisationer saknar tydlig 

struktur för hur arbetet ska bedrivas, till exempel att följa en projektmodell. En av 

respondenterna utrycker sig att när en uthyrd projektledare anlitas för att driva ett 

projekt, visar det sig att uppdraget inte handlar om projekt som kundföretaget har 

beskrivit. Detta skapar förvirring hos uthyrda projektledaren, eftersom 

kundföretaget fortfarande ställer sina krav för att uppnå ett resultat. Det handlar 
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även om hur uthyrd projektledare kommer in i organisationen. Det vill säga om 

kundföretaget förmedlar samma information till uthyrda projektledaren och 

projektgruppen, ett exempel kan vara att presentera personen som kommer vara 

projektledaren för det projektet. Om samma information inte förmedlas, kan detta 

leda till misstolkningar. Särskilt när flera projekt drivs samtidigt och alla är 

allokerade till hundra procent, vilket leder till att uthyrda projektledaren inte kan 

följa tidplanen för respektive projekt. Detta på grund av när en resurs är deltagare 

för flera projekt hos kundföretag, uppfattas som att hen är projektledare för ett 

projekt utifrån projektmedlemmars perspektiv. Utmaningar handlar om hur hög 

projektmognad en organisation är, vilken kund projektledaren är uthyrd till samt i 

vilken roll uthyrda projektledaren kommer in. 

Att man säger vi har ett projekt, men det betyder inte samma sak på 

andra ställen då det är långt ifrån att vara projekt […] Vi har sju 

samtidiga projekt och alla är allokerade till 100 % och man jobbar 

med det man hinner. Oftast sker det enorm kravglidning, för man 

anpassar allting efter vägen och den är ingen strukturerad 

förändring, eftersom just resursallokeringen är oftast katastrofal 

[…] exempel är att Nisse och Kalle jobbar i projektet, men det kan 

lika gärna vart Nisse som jobbar i fyra projekt samtidigt och det är 

en utmaning. […] Att hitta ett ställe hos en kund som faktiskt jobbar 

lite mer strukturerad med projekt som det är tänkt enligt boken, det 

är svårt. 

Det framkom att de utmaningarna som upplevs gällande projekt som drivs under 

lång tid, till exempel förändringsprojekt, blir det svårt för en uthyrd projektledare 

att se ett effektmål. Anledningen är att avtalet med uthyrda projektledaren avslutas 

samtidigt när projektet överlämnas. Sedan handlar det även om kravglidning, det 

vill säga att krav och önskemål ändras innan leveransen, vilket leder till att 

kravbilden ändras i förhållande till projektets start. Därför är det viktigt att ha 

dokument kring kravbilden och överenskommelsen enligt projektplanen, men även 

gällande ändringar som har skett under projektets gång. Detta kan minska 

diskussioner med beställaren och underlättar för den uthyrda projektledaren som 

kommer in under projektets gång. Med andra ord det är viktigt att ha en fullständig 

överlämning med all information för projektet. När en uthyrd projektledare har 
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tidigare arbetat hos kundföretaget underlättas uppdraget genom att projektledaren 

kan kundföretagets rutiner och processer samt är medveten om vilka dokument 

som efterfrågas. Dokument kan exempelvis vara projektplanen som är central och 

används på kundföretaget tillsammans med slutkund3. Det finns alltid information- 

och resursbehov, men även vissa dokument som en uthyrd projektledare inte har 

direkt access till. Detta resulterar till att en uthyrd projektledare avgör om hen kan 

klara sig utan det eller hitta en annan väg för att få tillgång till informationen, som 

kan vara genom att kräva information eller resurser från projektägaren. 

I nya projekt är det lättare att arbeta mot samma mål. En uthyrd projektledare har 

möjlighet att samla alla som är inblandade i ett projekt såsom chefer för samtliga 

avdelningar, för att planera projektet tillsammans. Detta är mycket enklare än att 

bara ge direktiv om vad som skall utföras och underlättar överenskommelsen. En 

uthyrd projektledare får även ärva projekt i vissa fall. Mycket av arbetet är redan 

utfört, där resurserna, tidplanen och budgeten är förbestämda. Detta kan vara en 

utmaning för den uthyrda projektledaren att sätta sin egen prägel och arbeta utifrån 

sin egen strategi, men istället behöver anpassa sig till förbestämda förutsättningar. 

Till exempel jag brukar säga till kunderna när man är ute på första 

möten du kommer aldrig få en bättre leverans än de underlag jag 

får, alltså ger du mig fel uppgifter då får du fel leverans. Man lyckas 

när man håller sig efter en tidplan och vet exakt vad som förväntas 

att leverera och att alla är med på plan. 

Det är en utmaning att sätta sin egen prägel, alltså få det som jag 

vill ha det, stämmer inte alltid riktigt överens med hur man har sagt 

och hur man har kommit överens tidigare, vem som gör vad och 

varför är det så?  

När en uthyrd projektledare kommer in i ett senare skede, där en del av aktiviteterna 

redan är påbörjade, då gäller det att ta reda på kravbild, budget, resurser 

och leveranser som är utlovade. Konsekvensen blir att det kan bli dyrt och 

utmanande när säljare är överens om affärer som inte kan levereras i tid och istället 

lova beställaren att projektgruppen strävar efter att leverera med kvalité. Det som 

                                                           
3 Slutkund är kundföretagets kund. Det är slutkund som får resultatet av projektet. 
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försvårar situationen är att det blir brist på kommunikation med säljare, det vill säga 

att många säljare som skriver under en order och försvinner i efterhand, utan att 

fullfölja affären. Det måste finnas en bättre relation och säljaren bör vara tillgänglig 

när det behövs. 

Du kan inte sälja en grej som ska pågå i ett år och sen bara inte dyka 

upp när kunden efterfrågar. Man måste ha någon form av 

kundrelation och du kan inte bara säga det var bra att skriva på, här 

en faktura. Detta funkar inte, man kan inte göra så. Utan det måste 

vara någon form av schysst relation och finnas tillhands när det 

behövs […]. För alla andra försöker göra så himla bra de bara kan, 

för att det ska lösa sig, för vi har en kund som sitter ute och väntar.  

3.1.2 Befogenheter ökar effektiviteten  

Befogenhet till att fatta beslut varierar beroende på kundföretag och projekttyp. Det 

är allt ifrån full befogenhet till att endast driva projekt och leverera resultat utan att 

i stort sett ha några mandat. En uthyrd projektledare har inte beslutsmandat gällande 

leveranser mellan kundföretaget och slutkunden, utan enbart ser till att lämna över 

rätt leverabler till kundföretaget. Det vill säga en uthyrd projektledare har inte 

befogenhet att göra formella överlämningar eller ta möten med slutkund, eftersom 

de anses vara externa resurser. En huvudprojektledare som är anställd hos 

kundföretaget ansvarar för tidplan, ekonomi och resursfördelning. Detta på grund 

av en uthyrd projektledare inte har mandat till att fatta beslut. Huvudprojektledaren 

kan även vara en anställd som formellt är utsedd till projektledare, men inte arbetar 

som projektledare. Ett exempel på detta är stora projekt som brukar delas upp till 

flera delprojekt. Till varje delprojekt tilldelas en projektledare, som kan vara 

anställd hos kundföretaget eller extern resurs. Huvudprojektledaren är ansvarig för 

samtliga delprojekt, vilket innebär att en uthyrd projektledare blir sällan den högsta 

projektledaren. Detta är vanligt inom den offentliga sektorn, medan inom den 

privata sektorn har en uthyrd projektledare mer möjligheter och befogenheter att 

fatta beslut och driva projekt med större frihet. Uthyrda projektledaren bör 

informera och skapa sin plattform och få tydliga mandat gällande tid, ekonomi, 

resurser och kravlista. Eftersom när en uthyrd projektledare inte styr över 

produktionen, leder det till ökning av tidsspannet. Detta leder i sin tur till att 
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produktionen inte blir som förväntat, därför att fördelningen blir ojämnt över tid 

som skapar missnöje hos kundföretaget. 

Man kan tala för sin sak och berättar om jag får det här mandatet 

då kommer ni få den här konsekvensen. Om jag inte har något 

mandat och bara massa ansvar, för att leverera ett resultat. Då 

kommer det att förmodligen bli dyrare än vad ni har tänkt och det 

kommer definitivt och ta mycket längre tid än vad ni har tänkt. 

En uthyrd projektledare bör vara medveten om vilka befogenheter hen har för att 

inte gå utanför ramarna eller kundföretagets förväntningar. För att kunna skaffa 

information ska en uthyrd projektledare identifiera personer som sitter på 

informationen hos kundföretaget. Detta är viktigt, framför allt om en uthyrd 

projektledare inte är accepterad, för att minska diskussioner med exempelvis 

projektägaren eller styrgruppen. 

[…] Ibland så blir det att man inte riktigt får prata med rätt folk 

också, då blir det inget bra projekt. Man kanske pratar med någon 

som är för långt ner i organisationen eller ibland är det någon som 

är för långt upp i organisationen. Det är en utmaning att hitta rätt 

folk och prata med.  

[…] Det beror på vilket håll du tittar. Om du tittar som projektledare 

och nedåt i projektstrukturen, då har de oftast inte något som helst 

mandat att besluta saker. Men tittar man däremot uppåt så är det 

oftast beställare, projektägare, de som har behovet av projektet, där 

finns ett annat beslutsmandat.  

Däremot när den uthyrda projektledaren är accepterad och har mandat att driva 

projektet, minskas diskussionerna angående beslutfattandet. Det beror även på 

vilken typ av beslut det gäller, till exempel större beslut fattas av styrgruppen. När 

en uthyrd projektledare arbetar inom ett kundföretag som är hierarkiskt styrt, där 

sker det diskussioner angående beslutfattande. Uthyrda projektledare bör i detta fall 

motivera anledningen till beslutfattandet samt vad det har generat för resultat. Men 

fattar en uthyrd projektledare andra större beslut så brukar dessa diskuteras i rätt 

forum och bli dokumenterade. Det kan även bli diskussioner angående 

beslutfattande särskilt när den uthyrda projektledaren anses vara nybörjare. Det sker 
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exempelvis när hen tar beslut som anses vara för kundföretagets bästa, medan 

beslutet uppfattas som negativt. I vissa projekt sitter uthyrda projektledare längst ut 

i kedjan och blir tvungna att fatta omedelbara beslut. 

[…] Jag kan inte vänta. Vad gör vi nu? Ringer man till någon och 

frågar eller ringer till någon som inte svarar eller ringer någon 

annan som inte heller svarar. Tillslut så står jag där, vad ska jag 

göra? Då fattar jag ett beslut och sen talar jag om vad jag har gjort. 

Det händer att det inte bra beslut, då vet jag att jag inte ska göra 

samma sak nästa gång. 

Ett beslutsfattande härstammar alltid till något ekonomiskt, eftersom det är alltid 

ekonomin som styr ett projekt, ”om vi behöver något i projektet, då går man till 

projektägaren och om de finansierar det då behöver vi inte vända oss in till 

styrgruppen för diskussioner”. Det som kan underlätta projektledningen för en 

uthyrd projektledare är att ha beslutmandat från kundföretaget. Särskilt vissa 

ekonomiska beslut, där kan en uthyrd projektledare ha rätt förutsättningar och är 

överens om vad som ska göras. Ett annat exempel kan vara att få tydlig fullmakt 

när uppdraget startar, där kan det stå vilka befogenheter en uthyrd projektledare har. 

Men å andra sidan handlar det om sekretess och avtal. Kundföretagen är medvetna 

om att en uthyrd projektledare kommer gå vidare till annat kundföretag, på så vis 

är sekretessavtal ett krav för projektet.  

[…] En fullmakt skulle underlätta mycket för projektledaren och 

kundföretaget till exempel att den projektledaren har rätt att ta de 

här besluten för den här summan, eller har rätt och ta beslut som 

uppfattas vara det bästa för projektet.  

Det finns ytterligare två punkter som underlättar beslutfattandet. Det första är 

tydliga mål i projektet, det vill säga att det är tydligt vad som ska göras, eftersom 

när målet är rörligt försvårar det beslutfattandet. Det andra är status på projektet, 

till exempel hur långt har man kommit och hur mycket är det kvar i tid och ekonomi. 

Det gäller även att tänka på fördelar som gynnar projektet såväl som kundföretaget. 

Det handlar även om uthyrda projektledarens personlighet, med andra ord den 

uthyrda projektledaren måste stå för det beslutet som hen har fattat och argumentera 

anledningen till beslutfattandet. Detta sker genom att skapa ett beslutsunderlag och 
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beskriva tydligt bakgrunden, syftet eller effektmålet. Till exempel effekterna av att 

budgeten blir förhöjd eller förklara skälet för beslutfattandet samt att allt ska 

dokumenteras i projektrapporten.  

3.1.3 Tillgång till budget underlättar projektledningen 

I vissa kundföretag ekonomin har mindre betydelse, vilket innebär att fokus inte 

ligger på budgeten, utan mer på resurser. En del uthyrda projektledare får en budget 

till att driva ett projekt, som är förbestämd med slutkunden. Det fungerar 

någorlunda bra hos vissa kundföretag, projektmogna, eftersom de har utfört 

liknande projekt och har styrdokument att utgå ifrån i kommande projekt. Däremot 

är det inte hållbart hos andra kundföretag, projektomogna, då huvudprojektledaren 

sätter en fast budget som uthyrda projektledaren måste utgå ifrån för att driva 

projektet. Den smidigaste variabeln för den uthyrda projektledaren, när budgeten är 

fast, blir att ändra på resurser. Detta leder till att tidplanen som är förutbestämd för 

att leverera produkt till slutkunden inte hålls. En annan problematik med 

förutbestämd budget är att när en uthyrd projektledare märker att projektet inte 

håller budgeten, tas detta upp med kundföretaget. Uthyrda projektledaren får 

direktiv att fortsätta med projektet från kundföretaget och tillslut blir konsekvensen 

att projektet blir stoppat under genomförandefasen, för att kundföretaget vill gå 

genom ekonomin. Ibland händer det att kundföretaget bestämmer en budget för ett 

projekt utan att ha kunskap om hur just projektet tekniskt kan drivas. Det kan bli en 

balansgång mellan att utföra arbetet utifrån bestämda budgeten och samtidigt leda 

projektgruppen rätt, för att uppnå ett resultat som kundföretaget blir nöjd över. 

En utmaning som en uthyrd projektledare upplever är att inte få insyn på 

kundföretagets ekonomi eller andra delar som behövs för att en projektledare skall 

kunna driva ett projekt. Eftersom tidplanen och uppföljningarna påverkas när en 

uthyrd projektledare inte får information angående ekonomiska förutsättningar. Ett 

exempel är att i en del projekt finns många olika arbetsmoment som skiljer sig i 

prisbilder, vilket leder till att den uthyrda projektledaren utgår ifrån sina egna 

erfarenheter för att uppskatta kostnader för varje arbetsmoment och bilda en 

överskådlig bild över budgeten. En annan svårighet som har påpekats är att det kan 

finnas en tredje part som möjligtvis ändrar sitt regelverk och det gör att 

förutsättningarna för priserna när uthyrda projektledare beställer material också 

förändras. Med andra ord en uthyrd projektledare känner sig aldrig trygg i att göra 
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beställningar själv utan att alltid säkerställa med kundföretaget, ”det är väldigt lätt 

för dem att skylla på en konsult när det blir fel. Det är alltid konsulten som får ta 

smällarna”. 

Men när en uthyrd projektledare inte har rätt för de ekonomiska 

förutsättningarna så kan det vara svårt […]. Däremot finns det vissa 

nyckeltal inom ett projekt där en projektledare vet […]. Men det är 

fortfarande svårt att utföra en noggrann uppföljning när ekonomin 

är otydlig.  

En av respondenterna anser att lösningen på denna problematik kan ske genom 

diskussioner innan uppdragets start eller under första perioden av uppdraget, där 

konsultföretaget (uthyrda projektledaren och chefer) diskuterar med kundföretaget 

(kontaktperson) bland annat förutsättningar, ansvar och leverans. Syftet med detta 

är att en uthyrd projektledare kan hamna i en situation där hen samordnar resurserna 

och driver projektet, men kundföretaget hanterar ekonomin och uppföljningar av en 

del ärenden. Enligt respondentens spekulationer beror det på att kundföretaget inte 

vill dela känslig information. Det kan även vara att kundföretaget har ekonomiska 

problem, eftersom inom en del branscher har projekt drivits på utan att det finns 

tydlig budget. Det kan även vara att kundföretaget inte har styrning över ekonomin 

och de inte vill låta externa resurser få reda på det.   

[…] Diskussioner kan till exempel handla om att vi inte få de 

förutsättningarna, då tar vi inte på oss ansvaret. Jag kan leverera en 

tidplan, men den kanske är innehållslös. Men då får man diskutera 

de förutsättningarna och kanske man bestämmer att vi kör på ändå, 

men att de har koll på ekonomin. 

3.1.4 Resurser är drivmotorn i ett projekt 

Kundföretaget kan ha avtal med flera olika konsultföretag för att anlita 

speciella kompetenser som behövs till ett projekt. Detta innebär att uthyrda 

projektledare arbetar oftast med kundföretagets egna resurser, men även resurser 

från andra konsultföretag. Avtal och förutsättningar har en stor betydelse för en 

uthyrd projektledare, till exempel genom att ha stora mandat för att göra 

upphandlingar, vilket innebär att den uthyrda projektledaren har ett stort utrymme. 

När en uthyrd projektledare tecknar ett avtal med kundföretaget, bör projektledaren 
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säkerställa att det är kundföretaget som får sista ordet och godkänna 

resursbeställningar som görs, exempelvis att projektledare gör underlaget för 

beställningen för att sedan få godkännande från kundföretaget. 

Det kan vara väldigt specificerat att jag som projektledare kanske 

beställer material för mitt projekt och då kanske jag har det 

uppskrivet i mitt avtal, som till exempel att du får beställa max för 

50 tusen kronor om det är mer så måste jag gå tillbaka till min kund 

och be om hjälp, om jag får beställa det här. Det är 

förutsättningar för uppdraget som avgör. 

Att ha tillgång till resurser har varierat och det beror oftast på hur viktigt och 

accepterat projektet är för kundföretaget, men beror även på vilken typ av resurser 

det gäller. När det gäller material eller utrustning för att utföra arbetet och det ser 

kundföretaget till att ordna. En annan utmaning är att hitta rätt resurser som 

utför projektarbetet på kort tid. Genom att ha rätt projektresurser kan det underlätta 

projektarbetet, annat fall kan det försvåra projektledningen. Det kan även vara svårt 

att behålla externa resurser som är sysselsatta mellan tio och tjugo procent till ett 

projekt, då andra kundföretag beställer dessa resurser upp till hundra procent. Detta 

skapar problem, eftersom nyckelresurser kan försvinna från projektgruppen till 

andra uppdrag för att arbeta upp till hundra procent. Det tar tid för en uthyrd 

projektledare att lära känna projektgruppen och hantera olika individer. 

Utmaningen blir att varje gruppmedlem får rätt arbetsuppgift, för att öka effektivitet 

och leverera med full kvalité. ”Projektledarens arbete handlar om att det är en 

orkester, projektledaren är en orkesterledare om man inte sätter klarinett spelaren 

på att spela cymbaler”. 

Är projektet accepterat i linjeorganisationen, kan det leda till att lätt 

få de resurser man behöver. Men när linjeorganisationen 

hade absolut inte accepterat projektet, då ställs frågor som 

varför ska vi göra det här? Ja, för att det står i regelverket som har 

tagits fram att det ska göras. Ja, men är det nödvändigt? Det var inte 

lätt och få resurser i de projekten kan jag säga. […]  

Det kan förekomma ändringar på eller tillkomma resurser som behöver diskuteras 

med kundföretaget, eftersom viktigaste parametern hos kunden är oftast tiden och 



 20 

ekonomin. För att undvika negativa reaktioner hos kunden behövs det tydlighet och 

ärlighet för att övertyga kunden. En statusrapport kan underlätta förståelse för 

kundföretaget, vilket leder till att projektet kan drivas på. Det kan vara utmanande 

att dra över budgeten och försöka hitta ett sätt att korrigera eller skapa en ny plan, 

eftersom ett av målen är att få en smidig leverans och få kunden att bli nöjd. 

Jag har faktiskt haft ett möte med en kund, en utav mina största 

kunder, där vi har dragit över budget ganska mycket. Så hanterar 

man sådant är väl en utmaning. Strategin blir att ha en öppen bok, 

kallar vi det för. Det är viktigt att den uthyrda projektledaren är helt 

öppen och ärligt talar om för kunden hur situationen ser ut, detta 

kan leda till ett positivt möte även om det handlar om ett negativt 

ämne.  

En del uthyrda projektledare inte har en styrgrupp på konsultföretaget, utan hos 

kundföretaget, där ingår bland annat kundansvarig och projektägare. Det sker 

mycket kontakt med kundansvarig som sitter i ledningsgruppen hos kundföretaget 

för att bland annat beställa resurser. Det kan även hända att en del uthyrda 

projektledare inte har en styrgrupp hos kundföretaget, men har möjlighet att vända 

sig i första hand till kundföretagets huvudprojektledare och vid behov kan hen lyfta 

frågan vidare till projektägaren. ”Vi har inte jobbat med styrgrupp än, men det är 

något som vi har diskuterat och är under framtagande”. 

Anledningen till att inte ha styrgrupp kan delvis bero på tidsbegränsningar från 

kundföretaget, eftersom det gäller att ofta delta i möten, således kräver det planering 

och tid från kundföretaget. Detta kan i sin tur leda till att avståndet mellan 

kundföretaget och den uthyrda projektledaren ökar. En annan anledning är 

projektets storlek, till exempel små projekt behöver inte ha styrgrupp. Å andra sidan 

har kunden en person eller en huvudprojektledare som deltar i möten. En annan 

respondent påpekar att projekten inom offentliga sektorn är oftast projektomogna, 

vilket gör att de nekar till en styrgrupp för att de inte vet vad det innebär. Detta 

skapar förseningar till leveransen, när resursbehovet ändras, eftersom det inte finns 

en tydlig person eller enhet att vända sig till.  

När en uthyrd projektledare arbetar utifrån en projektmodell, underlättar det att ta 

reda på vilka mandat hen har. Det finns frihet att styra och leda arbetet, men inte 
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det dagliga operativa arbetet, exempelvis förvaltningsarbete. Eftersom det är 

projektägaren som bestämmer prioriteringar och vad som behöver göras. Den 

uthyrda projektledaren kan fatta beslut över planer och prioriteringar, medan 

kostnader och resursbehov behöver ha godkännande från kundföretagets finansiella 

avdelning.  

Vi har börjat med att ha en styrgrupp nu. Det här är första projektet 

som jag prövar det här med en projektmodell tänket, annars har jag 

inte haft det. Det har varit mer traditionellt att man har en 

mottagande projektledare hos kunden.  

Att driva många små projekt enligt en projektmodell upplevs vara en 

utmaning. Detta leder till att projektledaren får plocka delar utifrån 

projektmodellen som behövs. 

Vi har haft ett projekt som var heltid över en lång tid, ett år. Där var 

det enklare att följa en strikt modell. Nu blir det mer att man plockar 

russin från konsultföretagets projektmodell till exempel. 

3.2 Identitetskris och känslan av tillhörighet 

Vid analys av det insamlade materialet identifierades två stycken underteman för 

tema två som båda utgår från, identitetskris och känslan av tillhörighet, en teknisk 

uthyrd projektledare upplever. Ämnet identitetskris och känslan av tillhörighet 

innefattar organisationstillhörighet samt skillnaderna mellan att vara uthyrd i 

jämförelse med att vara anställd projektledare. Undertema ett, på gott och ont blir 

man en del av kundorganisationen, beskriver betydelsen av relationen och tilliten 

som kundföretaget känner för den uthyrda projektledaren och uthyrda 

projektledarens tillhörighet till kundföretaget respektive konsultföretaget, beroende 

på anställningsform. Undertema två, skillnader mellan uthyrda projektledare och 

anställda, som handlar om, känslig information, företagets policy, maktfördelning, 

kön och ålder. Skillnader mellan uthyrda projektledare och anställda har dock 

minskats i jämförelse med 90-talet. 

3.2.1 På gott och ont blir man en del av kundorganisationen  

En uthyrd projektledare anlitas av kundföretaget för att leda ett projekt, vilket i sin 

tur kräver ärlighet och tydlighet från den uthyrda projektledaren mot kundföretaget 
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för att kunna behålla en god relation och förtroende. Sker det misstag från den 

uthyrda projektledaren, i sådana fall, leder det inte till konsekvenser, eftersom 

projektledaren har tillit och en bra kundrelation. Ärlighet bör vara längst tycker en 

respondent. Att berätta för kunden om situationen och föreslå en lösning brukar 

vara uppskattad. Det kan hända att lösningen inte passar kundföretaget, vilket kan 

leda till en lösning som de föreslår.  

Det som hände i mötet idag, är det inte på plussidan direkt om man 

pratat om att man gått över budgeten. Hade jag mörkat istället då 

och inte berättat om saker och ting, då hade relationen blivit riktigt 

dåligt.  

En uthyrd projektledare ser kundföretagets bästa som huvudfokus. Det handlar om 

att göra ett bra arbete som inte påverkar relationen mellan konsultföretaget och 

kundföretaget. Med andra ord gäller det att ta in rätt resurser till kundföretaget för 

att kunna behålla relationen och tilliten samt ha långsiktiga relationer än kortsiktiga 

med kundföretaget. Uthyrda projektledaren och konsultföretagets mål är att 

kundföretaget blir nöjda med resultatet, samtidigt förnya avtal för att binda flera 

konsulter. 

Att man får nya uppdrag och det ser jag som ett tecken på att jag är 

bra.  Gör jag dåligt jobb så kommer det kanske påverkas för då 

kommer kundföretaget och säga vad är det här för Nisse ni släpper 

hit. 

Majoriteten av respondenterna känner sig som anställda hos kundföretaget vilket 

beror på flera anledningar. När en uthyrd projektledare sitter på kundföretaget 

istället för konsultföretaget och arbetat ett antal år hos kundföretaget, gör att den 

uthyrda projektledaren har mer tillhörighet till kundföretaget än konsultföretaget. 

På så sätt får hen bättre relation med kundföretaget och dess personal än 

konsultföretaget. Det beror också på den uthyrda projektledarens personlighet, om 

hen går in med hundra procent fokus, vilket i sin tur leder till att hen känner sig som 

en del av kundföretaget.  

På de längre uppdragen som är i flera år, då känns det som att man 

nästan är anställd där istället, eftersom man satt heltid under flera 

år. Då var man kanske in och fikade en gång max i månaden på 
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konsultföretaget. Ja, hej är du ny anställd här? Nej, jag har jobbat 

här i tre år. 

I vissa typer av projekt måste projektledaren vara ute på fält för att se till att 

resultatet uppnås istället för att driva projektet inne på kontoret. Detta medför att de 

faktiska arbetsuppgifterna och de administrativa uppgifterna inte utförs på 

konsultföretaget.  

Jag är så lite på kontor eftersom jag inte gör nytta på kontoret. Jag 

gör mer nytta och stå där ute och skickar saker eller prata med 

kunder. Sen sociala biten är viktig givetvis, men jag är inte på jobbet 

för att vara omtyckt. Man ska inte synas eller höras för mycket, men 

man ska finnas där när man behöver och förse mig med de verktyg 

jag behöver. Men jag är bara på team-möten eller aktiviteter på 

konsultföretaget.  

Man får vara en medarbetare om det behövs. Få alla och förstå att 

de är viktiga och tala om för de att de gör ett bra jobb. Jag åker ut 

med bullar eller vad som helst alltså man talar om för de att man 

tycker att de är bra. Sedan likadant när de inte gör bra saker, ska 

jag tala om det med. Men fel gör alla, det var inte hela världen. 

Andra respondenter hävdar däremot att en uthyrd projektledare inte känner 

tillhörighet till kundföretaget. Det kan vara svårt och känna sig en del av 

kundföretaget om ett projekt drivs under kort tid. En annan anledning är att hen 

sitter och utför majoriteten av arbetsuppgifter hos konsultföretaget. En annan 

respondent uttrycker sig att hen inte känner sig anställd hos kundföretaget, utan 

sympatiserar och utför sitt arbete på bästa möjliga sätt för kundföretaget. Dessa 

respondenter tvivlar inte på att de är anställda på konsultföretaget. 

När en uthyrd projektledare arbetar hälften av tiden ute hos kundföretaget och 

hälften på konsultföretaget, anses det vara bra. Detta leder till en bra relation med 

kundföretaget och projektgruppen, samtidigt behålla sin relation med sina kollegor 

hos konsultföretaget. Att sitta enbart på konsultföretaget, blir världen liten och det 

blir dyrt med resor till kundföretaget. 
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3.2.2 Skillnader mellan uthyrda projektledare och anställda 

Skillnader mellan anställda och uthyrda projektledare i ett sammanhang 

är oftast liten. Det vill säga när det gäller dagliga arbeten finns det inga skillnader, 

”[…] som i de kunder jag vart hos i alla fall. På konsultföretaget finns det även 

underkonsulter4 hos oss och det är väldig marginell skillnad”. Däremot skillnader 

kan exempelvis vara när en uthyrd projektledare sitter hos kundföretaget och det 

sker saker som handlar om känslig intern information eller kundföretagets policy. 

Det beror även på kundföretag, projekttyp och storlek samt om den uthyrda 

projektledaren är beroende av eller befinner sig i en stor grupp. En uthyrd 

projektledare har större krav än en anställd, eftersom det gäller att snabbt komma 

in i arbetet och vara lyhörd samt lära sig kundföretagets system.  

[…] Det beror mer på kundprojekt. Det är inga större konstigheter, 

inte om man håller på ett tag, egentligen det är samma sak men på 

olika sätt. Ett exempel är kvalitet- och ekonomisystem ser inte så 

olika ut, utan de bygger oftast på samma typer av tänk. 

Ett antal respondenter upplever inga skillnader, särskilt när de sitter hos 

kundföretaget och har en bra relation med personalen. Däremot en del kundföretag 

fokuserar på att anställda personal ska utföra interna arbeten, medan konsulter utför 

andra uppgifter. En annan respondent hävdar att skillnader märks när kundföretaget 

har trivselaktiviteter med sin egen personal, ”jag kanske sitter där och jobbar lika 

mycket som de andra, men så blir man inte medbjuden på sådana aktiviteter för att 

jag är en konsult”. Enligt spekulationer beror det på ekonomin, eftersom det kostar 

att bjuda in en extern resurs.  

Respondenter som upplever att det finns skillnader mellan konsulter och anställda 

är olika beroende på kulturen hos kundföretaget. Det vill säga att vissa 

organisationer vill att alla konsulter ska vara med på lika villkor, medan andra ser 

konsulter som endast resurser som kommer externt från ett annat företag. Särskilt 

inom offentliga sektorn finns det tydlig skillnad mellan en anställd och en konsult, 

medan inom privata företag är det inte lika märkbara skillnader.  

                                                           
4 Är konsulter som konsultföretaget hyr in. 
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[…]Oavsett om man är konsult eller inte så är man på samma 

arbetsplats. Medan på andra kundföretag blir det inte riktigt större 

avstånd liksom. Det bästa kunde vara när man är nästan som 

anställd, då samarbetar man bättre.  

En annan respondent påpekar att förr i tiden har det varit skillnader mellan konsulter 

och anställda, i jämförelse med nutiden där alla är lika värda på något viss. Med 

andra ord spelar det ingen roll om projektledaren är konsult eller anställd, men som 

konsult är man mer mån om att visa sig och synas än vad man var förut. Det finns 

ofta medvetenhet om att konsulter kostar pengar, men även uppfattning om att en 

konsult är kostsamt mer än vad de utför arbeten, så att besluten som tas får någon 

form av ekonomisk konsekvens. 

Bilden av konsulter under 90-talet, var att de gjorde ingenting och 

tjänade massa med pengar. De kom in vid 8.00 och sen 16.30 gick 

de hem och de satt för sig själva i en hörna ofta för att utföra sitt 

arbete och var inte delaktiga i själva församlingen. Men så är det 

inte nu, det är svårt och skilja på vem som är konsult eller inte.  

Det uppstår inte problem på grund av att projektledaren är uthyrd, utan det handlar 

snarare om erfarenheten hen har fått i rollen som uthyrd projektledare. Ett exempel 

på problem är om leveransen inte sker i tid och enligt överenskommelsen med 

kundföretaget, finns det risk att arbetstimmarna för uthyrda projektledaren inte 

betalas. På så sätt kan dagböcker som uthyrda projektledaren har skrivit under 

projektets gång vara ett hjälpmedel att gå tillbaka till när uppdraget är slutförd och 

ifall det blir diskussioner angående arbetstimmarna. 

När man är ny och lite osäker på vad man gör och man dessutom är 

konsult, så blir man lättare ifrågasatt. Generellt som konsult så har 

man inte samma tolerans hos den man gör jobbet åt, att jag måste 

lära mig det här. Det är något man får kanske mörka det på fritiden 

lite granna.  

[…] Det kan bli diskussioner angående arbetstimmarna. Har du 

såhär många timmar? Då kan man alltid gå tillbaka och kolla i 

dagboken att här fick jag inte information om att ni gjorde en 

organisationsförändring eller här fick inte jag information om att 
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det var Pelle istället för Kalle. Så att informationen hos mina kunder 

är oftast i deras företag och de missar meddela till konsulter, fast vi 

kanske sitter där mycket, men de ser oss som extern personal, så att 

informationen kommer antigen inte alls eller försent.  

I projektledarrollen blir maktfördelningen annorlunda för en uthyrd projektledare i 

jämförelse med anställda inom kundföretaget. Det är lättare för anställda att ta vissa 

diskussioner och vara kritiska, medan detta kan vara svårt för en uthyrd 

projektledare. Detta på grund av att kundföretaget har anlitat den personen för att 

täcka resurs- eller kompetensbehov förtillfället. En uthyrd projektledare får således 

vara diplomatisk och anpassbar till olika kundföretag när det förekommer sådana 

diskussioner så länge det inte överskrider arbetsmiljökraven. 

Man får ju försöka vara lite kameleont. Det är ganska stor skillnad 

och vara projektledare på en järnväg och en bank, bara hur man 

klär sig till exempel och hur man beter sig. […] Men om det är en 

kund som beter sig rent dåligt mot en konsult det accepterar man 

inte, det är liksom inte okej.  

Jag anpassar mig till dem. Det enda som jag tänker på ibland är i 

och med att jag är konsult och ambassadör för konsultföretaget. 

Man måste ibland visa attityder, men man kan inte trycka ner, det 

klart man kan kritisera, men man måste göra det mer konstruktivt. 

En del respondenter påpekade att en uthyrd projektledare bör vara anpassbar till 

olika organisationskulturer. Kundföretaget och konsultföretaget har olika mål och 

vision. Detta gör att uthyrda projektledare arbetar efter både företagens mål och 

vision. Det kan upplevas vara svårt att tänka på båda samtidigt, det vill säga att se 

upp till både mål och visioner. Eftersom varje kundföretag är styrt på ett speciellt 

sätt, måste kundföretagets arbetsbeskrivningar och rutin följas, ”det såhär man gör. 

Här gör man så och där gör man så. Det är bara att följa strömmen”. Det handlar 

om att lära sig en organisation, identifiera de officiella och inofficiella ledare. Det 

är en balansgång, så att ju fortare man skaffar information om företagskulturen 

desto snabbare kan man påverka. 

Man kan inte gå in redan första dagen och säga nu är det såhär, det 

blir tokigt, men om man kommer in och säger jag vill bygga upp den 
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här strukturen. Men jag vill veta liksom vart ni är och vad det finns 

för förväntningar.  

Jag kanske är projektledare för tre olika kunder samtidigt. Det sker 

på olika sätt beroende på vad det är för typ av kund. 

Kön och ålder är ett dilemma inom en del branscher, på grund av att en del personer 

sitter på mycket erfarenheter och har svårt att lyssna på en ung uthyrd 

projektledare. En del projektledare hanterar detta genom att visa fakta och 

kompetens samt bortse från de mjuka värden. Om denna strategi inte fungerar, lyfts 

denna situation till chefer på konsultföretaget, som i sin tur tar en diskussion med 

den ansvariga på kundföretaget. Vid vissa tillfällen är det svårt att förmedla att stöd 

behövs, eftersom cheferna förväntar att uthyrda projektledarna löser en del problem 

på egen hand eller acceptera att det är en utmaning. 

3.3 Sammanfattning av resultat 

Nedan redovisas en sammanfattning av alla teman och underteman som har 

redovisats under resultat avsnittet. 

Begränsad handlingsförmåga 

 Undersökningen har visat att utmaningar som tekniska uthyrda 

projektledare upplever handlar om begränsad handlingsförmågan, där 

struktur, befogenheter, tillgång till budget samt rätt resurser, förhindrar 

uthyrda projektledare att utföra sitt arbete och driva ett projekt. 

 Struktur, förväntningar, acceptans och informationsspridning inom 

kundföretaget samt projektgruppen är viktiga aspekter för en uthyrd 

projektledare. Att driva projekt utifrån förutbestämd budget, tidplan och 

resurser, hantering av kravglidning samt tar del av effektmålet anses vara en 

utmaning.  

 Befogenheter att fatta beslut beror på kundföretag och projekt. 

Huvudprojektledaren fattar beslut gällande tidplan, budget och resurser. En 

uthyrd projektledare bör motivera anledningen till beslutfattandet och visa 

genererat resultat. En fullmakt från kundföretaget underlättar beslutfattande 

för den uthyrda projektledaren. 
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 Det är svårt att hitta resurser med rätt kompetens eller behålla resurser. Det 

blir därför svårare att vända sig till rätt person vid resursbehov. 

Tillgänglighet av en styrgrupp hos kundföretaget underlättar beslutfattandet 

och resurshanteringen. 

 Att få en budget är beroende på projektmogna- och projektomogna 

kundföretag. Vissa kundföretag är inte beroende av en budget utan strävar 

efter ett resultat. Bristen på ekonomiska förutsättningar påverkar tidplanen 

och uppföljningar av projektet. 

Identitetskris och känslan av tillhörighet 

 Andra utmaningar som upplevs gäller identitetskris och känslan av 

tillhörighet, där tillhörighet till konsultföretaget och kundföretaget samt 

skillnaderna mellan uthyrda projektledare och anställda, inte har stor 

påverkan på projektledningen i sig utan inverkar på projektledaren som 

individ. 

 Tydlighet och ärlighet leder till att uthyrda projektledaren får tillit och 

långsiktig kundrelation. En uthyrd projektledare känner tillhörighet 

beroende om hen arbetar heltid hos kundföretaget eller konsultföretaget. 

Om den uthyrda projektledaren däremot arbetar halva tiden hos 

kundföretaget och resterande halva hos konsultföretaget leder detta till ökad 

tillhörighet till konsultföretaget och bättre kundrelation. 

 Skillnader mellan uthyrda projektledare och anställda gäller känslig 

information samt kundföretagets policy. Maktfördelningen skiljer sig 

mellan en uthyrd projektledare och en anställd. En uthyrd projektledare 

behöver snabbt anpassa sig till kundföretagets rutiner. Kön och ålder 

upplevs vara en utmaning i vissa branscher. 
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4 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt redovisas en diskussion av resultatet. Resultatet kopplas till tidigare 

forskning och begränsningar i studien diskuteras. Avsnittet avslutas med slutsatser 

och förslag på vidare forskning. 

4.1 Diskussion 

Undersökningen har visat att det finns utmaningar som uthyrda projektledare 

upplever. Tidigare i undersökningen har det nämnts att det finns begränsad tidigare 

forskning om vilka utmaningar som just tekniska uthyrda projektledare upplever, 

vilket gör att denna studie tillför något nytt till den tidigare forskningen. Det som 

studiens resultat har visat är att utmaningar som tekniska uthyrda projektledare 

upplever handlar om begränsad handlingsförmågan, där struktur, befogenheter, 

tillgång till budget samt rätt resurser tas upp. Dessa utmaningar förhindrar uthyrda 

projektledaren att utföra sitt arbete och driva projektet samt har inverkan att lyckas 

driva projektet på ett framgångsrikt sätt. Eftersom de är viktigaste förutsättningar 

för projektets helhet och om en av dessa försättningar brister påverkar det 

projektledarens handlingsförmåga. Utmaningar gällande begränsad 

handlingsförmåga är överraskande, eftersom de inte nämnts tydligt som utmaning i 

tidigare forskning.  

Utmaningar som struktur, förväntningar och acceptans har inte nämnts i tidigare 

forskning med uthyrda projektledare i fokus. Uthyrda projektledarnas verklighet 

påverkas av att kundföretaget ofta är ute i sen tid och anlitar en uthyrd projektledare 

för att driva ett projekt. Kundföretaget har redan en deadline för att leverera en 

produkt till en slutkund. Den uthyrda projektledaren kommer in i projektgruppen, 

utan att få introduktion i exempelvis kundföretagets olika system eller få bekanta 

sig med projektgruppen. Dessutom har kundföretaget en förutbestämd 

projektmodell, budget, resurser och tidplan som är baserade på tidigare 

överenskommelse med en slutkund, vilket den uthyrda projektledaren måste följa. 

Den uthyrda projektledaren är oftast inte van med den förutbestämda 

projektmodellen, utan vill helst driva projektet utifrån en projektmodell som hen är 

van med. Det krävs tid för att sätta sig in i den nya projektmodellen, vilket visades 

vara en utmaning. Projektgruppen behöver även få information om vem som 

kommer att driva projektet, vilka aktiviteter är planerade samt när projektet kommer 
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att startas. Dessa ovannämnda aspekter leder till utmaningar för den uthyrda 

projektledaren att kunna driva projektet. Dessa utmaningar undviks om uthyrda 

projektledaren anlitas redan under förstudiefasen. 

Andra utmaningar som befogenheter till att fatta beslut lyfts upp i denna 

undersökning som även nämns i Olofsdotter och Augustsson (2008) studie, där 

konsulter behöver ha förmågan att reflektera över vem som har befogenhet att fatta 

beslut om hur arbetet ska utföras. Denna undersökning skiljer sig däremot från 

Olofsdotter och Augustsson (2008) studie genom att kundföretag begränsar ofta 

uthyrda projektledare och ger befogenhet till en anställd, som till exempel en 

huvudprojektledare. Kundföretaget involverar sällan uthyrda projektledaren i beslut 

som fattas gällande projektet. Detta leder till att uthyrda projektledaren känner sig 

begränsad och maktlös. Det händer ibland att projektledaren behöver ett 

beslutfattande gällande exempelvis resursbehov, men huvudprojektledaren inte är 

tillgänglig. Detta leder till att projektet dröjs eller i vissa fall pausas, vilket i sin tur 

resulterar att tidplanen inte hålls. Detta drabbar uthyrda projektledaren eftersom hen 

är fortfarande ansvarig för projektet. Kundföretaget har fortfarande en bestämd tid 

för att leverera produkten till slutkund. På så sätt den uthyrda projektledaren pressas 

till att leverera produkten, även om detta innebär att hen får arbeta övertid. För att 

undvika dessa utmaningar bör den uthyrda projektledaren få en fullmakt för att 

kunna röra sig fritt och kunna fatta beslut vid behov. 

Projektomogna företag brukar bestämma budget till sina projekt innan de anlitar en 

uthyrd projektledare som skall driva projektet. Detta leder till att uthyrda 

projektledaren får svårighet till att snabbt hitta rätt resurser för att starta och driva 

projektet. Den förutbestämda budgeten i vissa fall motsvarar inte den faktiska 

budgeten projektet behöver för att uppnå sitt resultat. Vilket i sin tur leder till att 

uthyrda projektledaren blir även begränsad till att hitta resurser med rätt kompetens, 

eftersom sådana kompetenser oftast inte finns i kundföretaget och behöver anlitas 

externt. Ibland händer det att den uthyrda projektledaren inte får tillgång till 

budgeten. Detta leder till att den uthyrda projektledaren inte kan planera tid och 

resurser, eftersom hen inte har underlag att utgå ifrån för att göra en hållbar 

planering. För att minimera dessa utmaningar behöver kundföretaget förbereda 

underlag för den uthyrda projektledaren och helst ge möjlighet till att hen involveras 

i god tid. 
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För att öka effektiviteten krävs det att resurser med rätt kompetens är deltagare i 

projektgruppen. Det händer ofta att kundföretag inte planerar resurser i god tid, 

vilket leder till att resurser som skulle passa till projektet blir upptagna med andra 

arbetsuppgifter. På så sätt får den uthyrda projektledaren svårigheter till att hitta rätt 

resurser på kort tid. Detta påverkar leveranstiden och kvaliteten av produkten, vilket 

faller i slutändan på den uthyrda projektledaren. Det som försvårar situationen är 

när en styrgrupp saknas hos kundföretaget, vilket resulterar att den uthyrda 

projektledaren inte kan vända sig till rätt person. Den uthyrda projektledaren får det 

ännu svårare då vissa kundföretag inte informerar om ansvariga personer gällande 

resurstillsättning. 

Det som undersökningen har påvisat är att kön och ålder kan upplevas som 

utmaning i vissa branscher, på grund av att sådana branscher är ovana med att ha 

en ung uthyrd projektledare. Projektmedlemmar, som brukar vara äldre och har 

flera års erfarenhet, upplever att detta går mot deras principer. 

En annan anledning är att en uthyrd projektledare anlitas under senare skede i 

projektet, vilket leder till att hen behöver hantera förutbestämda överenskommelser. 

Det beror även på avtalsvillkor som är skrivet mellan konsult- och kundföretaget, 

där oftast konsultföretag lovar sina kunder att omedelbart täcka resursbehovet. 

Detta innebär att konsultföretaget hyr ut sina konsulter vid första förfrågan ett 

kundföretag lämnar, vilket resulterar i slutändan att vissa kundföretag får svårt att 

anlita konsulter med rätt kompetens för att täcka resursbehovet till sina projekt. Med 

andra ord innebär det att den uthyrda projektledaren drabbas av brist på resurser 

med rätt kompetens till projektet. 

Utmaningar som handlar om identitetskris och känslan av tillhörighet, där 

tillhörighet till konsult- och kundföretaget samt skillnaderna mellan uthyrda 

projektledare och anställda, inte har stor påverkan på projektledningen i sig 

teoretisk, utan inverkar på projektledaren som individ. I verkligheten påverkas 

projektledningen av dessa utmaningar indirekt, eftersom när uthyrda projektledaren 

inte känner sig bekväm med uppdraget och arbetsuppgifterna kan hen inte driva 

projektet med kvalitén. Utmaningar som berör identitetskris och känslan av 

tillhörighet stärks av de flesta tidigare studier. 
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I linje med vad tidigare forskning konstaterat är konsulter ambassadörer till 

konsultföretaget och skall ha fokus på att kundföretaget blir nöjd, vilket leder till 

långvarig och förtroendefull relation samt nya avtal med kundföretaget (Lindgren 

et al. 2001; Lindgren & Packendorff 2008; Furusten 2012; Fullerton & West 1996). 

Denna undersökning har bekräftat att kundrelation har stor betydelse och genom 

ärlighet ökar tillit. Detta kräver att den uthyrda projektledaren har kundföretagets 

bästa i fokus, eftersom målet är långsiktig relation med kundföretaget. 

Undersökningen visar också att den uthyrda projektledaren blir pressad redan från 

första dagen i sitt uppdrag hos kundföretaget genom att fokusera på att driva 

projektet och leverera resultat. Samtidigt skall den uthyrda projektledaren ha full 

fokus på att representera sitt konsultföretag på bästa möjliga sätt. Uthyrda 

projektledaren behöver ta hänsyn till visioner och mål som både kund- och 

konsultföretaget har, vilket anses vara en utmaning i sig. 

Lindgren et al. (2001) och Rubery et al. (2003) har nämnt att konsulter är anställda 

inom ett företag men utför sitt arbete inom ett annat företag, vilket i sin tur utvecklar 

en ny karriärform som bygger på anställningsbarhet, individuellt ansvar och 

begränsad organisationslojalitet. Denna undersökning har visat två olika aspekter 

angående att känna tillhörighet till konsultföretaget respektive kundföretaget. Den 

första aspekten handlar om att arbeta heltid hos kundföretaget en längre period får 

uthyrda projektledaren att känna tillhörighet till kundföretaget mer än 

konsultföretaget. Detta leder till att den uthyrda projektledaren får mer lojalitet till 

kundföretaget än konsultföretaget. Det innebär att den uthyrda projektledaren i 

slutändan väljer att lämna konsultföretaget och istället bli anställd hos 

kundföretaget. Den andra aspekten handlar om när den uthyrda projektledaren 

arbetar heltid hos konsultföretaget, leder det till att fokus ligger på projektresultat 

och att den uthyrda projektledaren känner tillhörighet till konsultföretaget. Detta 

gör att den uthyrda projektledaren utvecklar sina kompetenser, å andra sidan 

relationen med kundföretaget blir begränsad. Resultatet av detta blir att 

kundföretaget väljer att gå vidare till annat konsultföretag som kan erbjuda resurser 

som sitter i deras kontor på heltid. Å andra sidan har undersökningen visat, som inte 

nämns tydligt i tidigare studier, är att det är en fördel att den uthyrda projektledaren 

arbetar halva tiden hos kundföretaget och resterande halva hos konsultföretaget. 

Detta leder till att den uthyrda projektledaren känner tillhörighet till 
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konsultföretaget och samtidigt får bättre kundrelation och förtroende. På det sättet 

den uthyrda projektledaren göra alla parter nöjda. Med andra ord en nöjd kund med 

långvarig kundrelation och förtroende samt kompetensutveckling, vilket gynnar i 

sin tur konsultföretaget.  

Olofsdotter och Augustsson (2008) nämner i sin studie att konsulter i vissa fall 

upplever sig som främlingar och i andra fall som outsider i relation till sina 

anställningsförhållanden, arbetsvillkor och informella sociala relationer inom 

kundföretaget. Denna undersökning bekräftar att uthyrda projektledare upplever sig 

vara främlingar även om de har i längre period arbetat hos kundföretaget. Uthyrda 

projektledare känner sig inte deltagare i aktiviteter som sker hos kundföretaget. 

Detta leder till att uthyrda projektledaren känner sig utanför gruppen och blir 

uppmuntrad till att ta ett beslut som kan innebära anställning hos kundföretaget.  

Det som skiljer denna undersökning från Olofsdotter och Augustsson (2008) studie 

är att skillnader mellan uthyrda projektledare och anställda har minskats under 

senaste decennierna och det gäller inte dagligt arbete. Detta beror på att 

konsultbranschen har ökat under senaste tiden, vilket har medfört att konsulter 

anlitas oftare i olika organisationer. Tydligare skillnader som förekommer handlar 

om känslig information som finns inom kundföretaget eller kundföretagets policy 

som uthyrda projektledare inte tar del av. Att kundföretaget utesluter den uthyrda 

projektledaren från det som anses vara känslig information, är på grund att de vill 

motverka att denna information sprids till deras konkurrenter. Detta varierar även 

från organisation till organisation beroende på företagskulturer och rutiner, vilket i 

sin tur kräver att den uthyrda projektledaren behöver snabbt anpassa sig till 

kundföretaget. Detta har också påpekats i fler studier såsom Fullerton och West 

(1996), Tyssen et al. (2013) samt Appelbaum och Steed (2005) att utmaningar som 

konsulter upplever handlar om att anpassa sig till olika organisationskulturer, 

normer och maktstrukturer.  

En av slutsatserna i Olofsdotter och Augustsson (2008) studie är att det förekommer 

maktskillnader mellan uthyrda- och anställda projektledare, där uthyrda 

projektledare utesluts att delta i beslut om hur arbetet ska genomföras och utvecklas. 

Olofsdotter och Augustsson (2008) nämner att uthyrda projektledare arbetar ofta 

under otydliga villkor. Denna otydlighet beror på att de inte får något eller bara 
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begränsat förtroende, vilket leder till en känsla av maktlöshet. Denna undersökning 

har förstärkt att maktfördelningen är annorlunda för uthyrda projektledare i 

jämförelse med anställda hos kundföretaget. Anställda för diskussioner och är 

kritiska, medan uthyrda projektledare har svårt att föra liknande diskussioner eller 

vara kritiska med tanke på känsligheten till kundrelationen. 

Ovannämnda utmaningar som tekniska uthyrda projektledare upplever är relaterade 

till ett tekniskt konsultföretag. Resultatet av denna undersökning, som har till syfte 

att ta reda på vilka utmaningar en teknisk uthyrd projektledare upplever, går att 

applicera och använda i företag inom samma kontext. Resultatet kan delvis 

användas i företag med andra kontexter. Utmaningarna som upplysas i denna 

undersökning ger en inriktning för andra tekniska konsultföretag om hur de ska 

behandla dessa utmaningar. Det är viktigt att påpeka att resultatet är baserad på ett 

begränsat antal uthyrda projektledare som har blivit intervjuade inom ett tekniskt 

konsultföretag. Resultatet av denna undersökning bör därför användas med 

omtänksamhet.  

4.2 Begränsningar  

Undersökningen är relativt liten och med få deltagare som har rymts inom 

tidsramen. Valet av att fördjupa sig i endast ett tekniskt konsultföretag har gett en 

bra inblick av just det studerade konsultföretaget. Det är svårt att generalisera 

sådana utmaningar som har upplevts och gäller inte alla uthyrda projektledare, 

eftersom dessa utmaningar är kopplade till ett tekniskt konsultföretag och att sådana 

utmaningar är enbart utifrån tekniska projektledares synvinklar. Det innebär att det 

är svårt att generalisera sådana utmaningar på flera branscher än tekniskt 

konsultföretag.  

Däremot är det möjligt att generalisera resultatet till andra tekniska konsultföretag, 

eftersom konsultföretaget som har valts ut anses vara stort och driver många olika 

typer av projekt. Om en deltagare har valts från tio olika konsultföretag och blivit 

intervjuat, då blir det svårt att generalisera eftersom det handlar om tekniska uthyrda 

projektledarens upplevelse av utmaningar som anses vara deras sanning och 

verklighet.  



 35 

4.3 Slutsats 

Syftet med studien har varit att öka förståelse för vilka utmaningar uthyrda 

projektledare upplever i ett tekniskt konsultföretag. Det som undersökningen har 

visat att utmaningar som tekniska uthyrda projektledare upplever handlar om 

begränsad handlingsförmåga, där struktur, befogenheter, tillgång till budget samt 

rätt resurser lyfts upp. Dessa utmaningar förhindrar uthyrda projektledare att utföra 

sitt arbete och driva projektet samt kan ha inverkan att lyckas driva projektet på ett 

framgångsrikt sätt. De andra utmaningarna som handlar om identitetskris och 

känslan av tillhörighet, där tillhörighet till konsult- och kundföretaget samt 

skillnaderna mellan uthyrda projektledare och anställda, inte har stor påverkan på 

projektledningen i sig utan inverkar på projektledaren som individ. Men detta har 

indirekt effekt på projektledningen. 

4.4 Vidare forskning  

Denna undersökning har baserats på uthyrda projektledares perspektiv för att 

upplysa utmaningar som de upplever. I vidare forsning bör utmaningar undersökas 

utifrån kundföretagets perspektiv. Där kan frågor som hur projektägaren och 

resursägaren upplever att anlita en uthyrd projektledare.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuobjektets backgrundfakta: 

 Vad har du för utbildning/bakgrund? 

 Vilken bransch arbetar du inom?  

 Vilken/vilka branscher arbetar du mot? 

 Vad har du för roll i kundföretaget? 

 Hur många års erfarenheter har du haft i din roll? 

Allmänna frågor (inledande frågor): 

 Hur skulle du beskriva att arbeta som uthyrd projektledare? 

Utmaningar (mellanliggande frågor): 

 Vilka utmaningar har en uthyrd projektledare i sina projekt? 

 Vilka problem uppstår det med att vara uthyrd projektledare? 

 Hur anpassar sig en uthyrd projektledare till organisationskultur? 

Resurser/stöd (mellanliggande frågor): 

 Vilka resurser har en uthyrd projektledare tillgång till? 

- Kan du känna dig bekväm med att driva projektet utifrån resurserna? 

- Får du information som du behöver ha för att driva projektet? 

 Vilket stöd får en uthyrd projektledare från kundföretaget? 

- Känner du dig som en anställd hos kundföretaget? 

- Upplever du att det finns skillnader mot övrig personal? 

 Vilket stöd får en uthyrd projektledare från konsultföretaget? 

Beslutsmandat (mellanliggande frågor): 

 Vilka befogenheter har en uthyrd projektledare? 

 Upplever du att dina beslut diskuteras ofta? Om ja, varför? 

 Upplever du att det finns skillnader mot övrig personal? 

 Kan du beskriva vad kan underlätta att fatta beslut som du saknar hos 

kundföretaget? 

Allmänna frågor (avslutade frågor): 



 41 

 Vad är nyckel till lyckat projekt om man utgår från uthyrd projektledarens 

perspektiv?  

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Alana Alsalehi och studerar vid Karlstads universitet. Jag skriver mitt 

examensarbete i magisterprogrammet i projektledning som handlar om utmaningar 

som uthyrda projektledare upplever när de driver ett projekt. Undersökningen 

kommer att inrikta sig på projektledare som arbetar inom ett tekniskt 

konsultföretag. Studien baseras på intervjuer och jag undrar om du är villig att ställa 

upp i en intervju? Den beräknade tiden intervjun skulle ta är cirka 30-45 minuter.  

Intervjun kommer att spelas in och datamaterial kommer att behandlas på ett sätt 

att inga obehöriga kan ta del av det. Personuppgifterna behandlas enligt deltagares 

informerade samtycke. Uppgifterna och allt datamaterial raderas efter att studien 

publicerats. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 

del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter: 

Dataskyddsombudet på Karlstads universitet, dpo@kau.se  

Handledare: Tomas Jansson 

Student: Alana Alsalehi  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Alana Alsalehi 

  

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

………………………………………….

 …………………………………………… 

Namnförtydligande, ort och datum 

 

Kontaktuppgifter: 

Handledare: Tomas Jansson 

Student: Alana Alsalehi 

 

 

________________ 

 

 

 


