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SAMMANFATTNING 
Denna studie behandlar två former av ledarskap, projektledning och linjeledning. Uppsat-
sen har som syfte att visa mönster mellan uppdragen linjeledare och projektledare. Vi har 
valt att genomföra studie med hjälp av en kvalitativ metod. Sex respondenter intervjua-
des, tre projektledare och tre linjeledare. Den empiriska undersökningen ligger till grund 
för analysen medan teoretiska källor har använts för att förstärka eller motsäga empirin.  
 
Vi beskriver ledarskapen utifrån tre aspekter: leda arbete, leda människor och leda i 
organisationen.  
 
Vår uppsatsfråga lyder: 
 

� Vilka mönster går det att finna inom och mellan de olika ledarskapen 
projektledarskap och linjeledarskap?   

 
Det som framgår i undersökningen är att några tydliga skillnader och likheter går att se. 
Likaså kan vi identifiera några mönster som är signifikanta. 
 
Den största skillnaden i att leda arbetet framåt är att för projektledare är planering en 
central del som ligger till grund för hela arbetsuppgiften och har påverkan på hur det 
mesta av arbetet genomförs. Planering för en linjeledare sträcker sig över en längre tids-
period medan projektledarens planering är kortsiktig.  
 
Linjeledarna verkar lägga större vikt vid arbetet med att leda människor jämfört med 
projektledarna. Dock kan nämnas att det även handlar om en personlig preferens när det 
gäller de lite ”mjukare” arbetsuppgifterna. Det är linjeledarna som har det formella an-
svaret för medarbetarna och har därmed till exempel ansvar för arbete med individers 
hälsa och kompetensutveckling. 
 
Att ledaren påverkas av den organisation denne verkar i är något som båda ledaruppdra-
gen har en liknande syn på. Däremot har en projektledare många fler aktörer att ta hänsyn 
till än en linjeledare på grund av den temporära arbetsgruppen och en komplex intressent-
situation.  
 



ABSTRACT 
This study concerns two forms of leadership, project management and line management. 
The purpose of this paper is to show patterns between the functions of each form. We 
have decided to carry out the study in a qualitative method. Six respondents, three 
project managers and three line managers, were interviewed. 
 
The empirical study was the base of the analysis where theoretical sources have been 
used to strengthen or contradict the empirical results. 
 
We describe three aspects of the two forms of leadership: leading work, leading people 
and leading in an organization. 
 
The papers question say: 
• Which patterns can be found in and between the different forms of leadership, project 
manager and line manager? 
 
In the study, some apparent differences and some distinct similarities can be studied. We 
also identify some significant patterns. The greatest difference in leading the work 
forward is that, for a project manager, planning is a central part that constitutes the major 
part of the work and affects most of how the work is done. The planning process for a 
line leader extends over a longer period of time than the planning process of a project 
manager. 
 
Line managers seem to focus more on how to lead people compared to project managers. 
Yet personal preferences often influence if the managers become concerned with the 
more “soft” fields of leadership. Line managers have the formal responsibility for the 
staff members and with that follow responsibility for individuals’ health and competence 
development. 
 
All the respondents, regardless of leadership form, agreed that their organizations 
influenced them. Project managers are involved with a larger number of 
participants due to temporary work teams and the complex situation of stakeholders. 
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1.  INLEDNING 

Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till undersökningen, problemområdet vi har valt 

att undersöka, syfte med uppsatsen samt vilka intressenter vi ser. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens disposition och uppsatsens avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 

En bra ledare ska vara rättvis, produktiv, entusiastisk, samarbetsvillig, lyssnande, ifråga-
sättande, lugn, talför, tillgänglig, modig, humoristisk, bestämd, stresstålig, vetgirig, resul-
tatinriktad, skärpt och ha mängder av andra egenskaper. Det finns ingen gräns för hur 
mycket litteratur som beskriver den perfekte ledaren och hur denne ska agera. Den nor-
mativa litteraturen flödar medan den deskriptiva är mer begränsad. Vad gör egentligen en 
ledare, vad består arbetsuppgifterna av?  
 
Under senare årtionden har synsättet på ett ledaruppdrag förändrats från att en ledare har 
gett detaljerade instruktioner till att sporra sina medarbetare att jobba mot mål (Sandberg 
& Targama, 1998). Nya former av ledarskap har också växt fram efter organisationers 
behov. I organisationer pågår det ideligen förändringar och då behövs ledare som ger 
möjlighet till utveckling och styr medarbetarna (Maltén, 2000).   
 
Maltén (2000 s.10) definierar begreppet ledarskap såhär: 
 

”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål”  
 
Ledarskap är att få saker gjorda genom andra människor, att få organisationen att uppnå 
mål genom gemensamma ansträngningar (ibid.). Olika ledaruppdrag kan vara signifikant 
avvikande från varandra och kan bestå av vitt skilda arbetsuppgifter. Det kan handla om 
ett linjeledaruppdrag med en fast arbetsgrupp i en hierarkisk organisation med klara be-
sluts- och rapportvägar och återkommande arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2004, 
Eklund, 2002). En annan typ av ledarskap utför en projektledare som ska leda en tillfällig 
grupp människor, var och en med specialistkompetens inom sitt område, i ett arbete mot 
ett mål mot något som aldrig genomförts förut (Jansson & Ljung, 2004, Rapp Ricciardi, 
2001).  
 
Maltén (2000) sammanfattar en ledares uppgifter i att vara såväl mål- och 
uppgiftsorienterad som personal- och relationsorienterad. Mintzberg (1973, se Maltén, 
2000, s. 55) har en annan uppfattning av ledarskapet. Ledaren är den analytiska rationella 
beslutsmaskinen. Att lösa plötsligt uppdykande problem och genomföra ickeplanerade 
samtal tar mycket av ledarens tid enligt Mintzberg. Följande tre roller måste en ledare 
ikläda sig oavsett hur verksamheten ser ut: samspelsledaren, informatören och be-
slutsfattaren.   
 
Det finns som sagt en stor mängd litteratur som behandlar ämnet ledarskap. Det kan till 
exempel handla om kommunikation för ledare som i Nilsson och Waldemarsson (2005), 
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pedagogiska ledarskapet av Maltén (2000) eller om handböcker för projektledare (bl a 
Lööw, 1999). I litteraturen ligger ibland fokus på själva arbetet som ska utföras, ibland på 
individerna och relationer dem emellan och ibland med utgångspunkt i hur 
organisationen är uppbyggd och fungerar (Jansson & Ljung, 2004). 
 
Vi har valt att kalla de tre ovanstående aspekterna för att leda arbetet, leda människor och 
leda i en organisation. De tre aspekterna är inbördes beroende av varandra. Men sällan 
diskuteras hur de tre hänger ihop (Jansson & Ljung, 2004). I en organisation leder en le-
dare människorna framåt mot arbetets mål. Inget av de tre områdena kan beskrivas utan 
att gå in i varandra. Mänskliga beteenden formar en kultur som i sin tur påverkar organi-
sationen och när människor arbetar tillsammans utvecklas relationer mellan de deltagande 
personerna.  
 
Det kan vara svårt att få en övergripande bild av ett ledarskap genom att bara tala om vil-
ken metodik en viss projektledare använder, hur arbetsgruppen fungerar under ett föränd-
ringsarbete eller hur beslutsvägarna går i en organisation. Vi menar att det går att ge en 
bild av ledarens uppdrag genom att studera vad det innebär för denne att leda arbete, leda 

människor och leda i organisationen.  

1.2. Problemområde 

Vår inledande fundering är att studera och jämföra olika former av ledaruppdrag. Vi vill 
se om det finns likheter och skillnader mellan linjeledarskap och projektledarskap och 
vilka dessa är. Ledaruppdragen kan delas in i de tre aspekterna på ledarskapet som vi pre-
senterade ovan: leda arbetet, leda människor och leda i organisationen.  
 
Nedan visas en begreppsgraf (figur 1) där undersökningens problemområde och 
beröringspunkter redovisas. Figuren ska läsas utifrån rutan där det står ledaruppdrag. Ett 
ledaruppdrag består av ett antal arbetsuppgifter som vi anser kan beskrivas genom tre 
överlappande kategorier: leda arbete, leda människor och leda i en organisation. Arbets-

uppgifterna och hur organisationen är organiserad ger tillsammans ledaruppdraget. Varje 
ledaruppdrag kräver olika ledarstil.  De personliga förutsättningarna och 
verksamhetsförankringen ligger till grund för vilken ledarstil ledaren kan 
använda/använder. Ledaruppdraget kan till exempel vara ett linjeledarskap eller ett 
projektledarskap. Ur de olika ledaruppdragen ska vi försöka att finna mönster, både inom 
och mellan uppdragen. Fortsättningsvis menar vi att ett mönster kan bestå av både 
likheter och skillnader beroende på sammanhanget. Vid vissa tillfällen kan olikheter 
mellan ledaruppdragen vara ett mönster och vid andra situationer kan likheterna vara det. 

 



Stefan Henriksson                                                                                            INLEDNING 
Emelie Hindersson 
 

 4 

 

1.3. Fråga och syfte 

Syftet med denna uppsats är att vi vill ge en bild av ledarskap i allmänhet och mönster i 
de olika ledaruppdragens karaktär i synnerhet. Vi är först och främst ute efter att studera 
mönster i de respektive olika ledaruppdragen projektledarskap och linjeledarskap. Att 
utgå från att studera mönster kan sedan hjälpa oss att finna eventuella likheter och 
skillnader mellan ledaruppdragen. Genom att beskriva de olika ledaruppdragen utifrån de 
tre aspekterna leda arbete, leda människor och leda i organisationen vill vi undersöka och 
ge en bild av problemområdet.  
 
Figur 2 visar beröringspunkterna mellan de två olika ledarskapsuppdragen som vi vill 
undersöka. De olika ringarna ger en bild över de respektive ledaruppdragen. Vi vill 
undersöka om vi kan hitta vad som är specifikt för respektive ledaruppdrag, alltså de 
stora fälten i figuren. Det överlappande fältet i mitten representerar vad som kan vara 
gemensamt mellan de två uppdragen.  

 
Ledarstil 

 

 
Organisation 

 
Arbetsuppgifter 

− Leda arbete 
− Leda människor 
− Leda i en organisation 

Projektledarskap 
Temporärt arbete 

Linjeledarskap 
Kontinuerlig verksamhet 

 
Ledaruppdrag 

består av ger 
till grund för 

kräver 
olika 

Mönster inom 
uppdragen 

Mönster mellan 
uppdragen 

finns det? finns det? 

 
– Personliga 
förutsättningar 
– Verksamhets-
förankring 

Figur 1 Begreppsgraf. 
(Källa: Författarna) 
 

är exempelvis 
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Vår undersökningsfråga lyder: 
 
• Vilka mönster går det att finna inom och mellan de olika ledaruppdragen 

projektledarskap och linjeledarskap?   

1.4. Intressenter 

Vi ser uppsatsen som ett bidrag till diskussionen om vilka likheter och skillnader det 
finns mellan linjeledaruppdraget och projektledaruppdraget och inom respektive uppdrag. 
Resultatet av vår undersökning kan möjligtvis användas i både det samhälleliga och det 
vetenskapliga fältet genom att ge en ökad förståelse för ledarskap i allmänhet och de två 
undersökta ledarskapsuppdragen i synnerhet.  
 
Exempel på intressenter är företagsledare och aktörer inom organisationer och företag 
som arbetar med ledarskap och ledning. Undersökningen kan också ge en bild av behovet 
av kompetens ur rekryteringssynpunkt när det gäller de två ledaruppdragen. En tredje in-
tressentgrupp är inom det akademiska området och studier av ledarskap. 

1.5. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel och är uppdelat enligt följande: 
 
Kapitel 1 Inledning I inledningen redovisas bakgrund och problemområdet be-

skrivs. Här redovisas även syftet och den konkreta forsknings-
frågan. Därefter presenteras uppsatsens potentiella intressenter 
och här i detta stycke tar vi upp hur uppsatsens disposition ser 
ut. Slutligen presenteras de avgränsningar som har gjorts. 
 

 
Projekt- 

ledarskap 

 
Linje- 

ledarskap 

Figur 2 Modell över beröringspunkter mellan ledarskapsuppdragen. 

(Källa: Författarna) 
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Kapitel 2 Metod I metodkapitlet beskrivs de metoder som har valts och hur ur-
valet är gjort. Här redogörs även för hur intervjuerna 
genomfördes och vår upplevelse av intervjusituationerna. 
Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras och därpå vad 
som har gjorts för att höja uppsatsens värde sett ur den 
synvinkeln. Till sist förs en diskussion om källkritik. 
 

Kapitel 3 Teori I teorikapitlet presenteras relevanta begrepp för undersök-
ningen. Vi behandlar ledarskap generellt och två av avsnitten 
behandlar teori om linjeorganisationer och ledarskapet i linje-
organisationen respektive projekt och projektledarskapet. 
 

Kapitel 4 Empiri I empirin redovisas de resultat som har framkommit under in-
tervjuerna. 
 

Kapitel 5 Analys I analyskapitlet jämförs det som teorin framhåller med vad som 
kommit fram i empirin. Specifika likheter och skillnader 
mellan och inom respektive ledarskap utifrån empirin, lyfts 
fram. 
 

Kapitel 6 Slutkapitel I slutkapitlet lyfter vi fram det som vi finner mest väsentligt 
i undersökningen. Här redovisas också egna synpunkter och 
kritik mot vår uppsats. Till sist ges förslag till fortsatta studier. 

 

1.6. Avgränsningar 

Från den ursprungliga begreppsgrafen kan vi göra avgränsningar (se figur 3) och vi vill 
visa vilka områden vi har valt bort i vår undersökning:  
 

� Organisationens struktur 
� Ledarstilen 
� Personliga förutsättningar 
� Verksamhetsförankring 

 
Vi vill alltså i vårt arbete skala bort ovanstående påverkansfaktorer och fokusera på 
endast ledarskapet utifrån respondenternas upplevelser av och berättelser omkring exem-
pelvis arbetsuppgifter och ledarskapsuppdrag. 
 
Vi har heller inte för avsikt att presentera vilka verktyg som kan finnas för att ledarupp-
draget ska genomföras på bästa sätt. Vi har till exempel inga tips på hur kommunikation 
kan genomföras eller hur man kan arbeta med de gruppdynamiska processerna. Vår 
undersökning ger inte riktlinjer för förbättringar utan en beskrivning av ledarnas uppfatt-
ning av hur det ser ut. 
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Begreppsgraf med avgränsningar (figur 3): 
 

 
 
 

 
Ledarstil 

 

 
Organisation 

 
Arbetsuppgifter 

− Leda arbete 
− Leda människor 
− Leda i en organisation 

Projektledarskap 
Tillfälligt arbete 

Linjeledarskap 
Löpande verksamhet 

 
Ledaruppdrag 

består av ger 
till grund för 

kräver 
olika 

Mönster inom 
uppdragen 

Mönster mellan 
uppdragen 

finns det? finns det? 

 
– Personliga 
förutsättningar 
– Verksamhets-
förankring 

Figur 3 Begreppsgraf med avgränsningar 
(Källa: Författarna) 
 

är exempelvis 
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2. METOD 

Här beskrivs hur undersökningen har genomförts. Metodvalet talar om vilken forsknings-

metod och ansats som användes. Det framställs också på vilket sätt urvalet är gjort och 

vad vi hade i åtanke när det gjordes. Vi redovisar också hur intervjuerna genomfördes 

och våra upplevelser av intervjusituationerna. I stycket validitet och reliabilitet beskrivs 

först vad som menas med de två begreppen och sedan berättar vi på vilket vis undersök-

ningen är genomfört med tanke på just validitet och reliabilitet. 

2.1. Metodval 

Den datainsamlingsmetod som använts är av kvalitativ art och har genomförts via inter-
vjuer. Backman (1998) säger att det som kännetecknar den kvalitativa metoden är att den 
använder sig av verbala utsagor. Metodvalet grundar sig i att vi vill få en så objektiv 
vinkling som möjligt i arbetet, men vi vill också nå en djupare kunskap än vad vi skulle 
kunna ha nått med en kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 1994). Kunskapsinnehållet 
blir med hjälp av den kvalitativa metoden också mer helhetsinriktat och utgår ifrån 
respondenternas egen syn på situationen. En kvantitativ metod blir mer fragmentarisk och 
utgår från forskarens sätt att se på världen (Andersen & Gamdrup, 1994). Med anledning 
av detta finner vi att en kvalitativ undersökning är mer lämplig och passar vårt syfte. Då 
vi vill få en bild av ämnet och är ute efter vilka uppfattningar som finns inom området 
anser vi att intervjuer är en passande metod. Med det i åtanke har vi tänkt oss att en feno-
menologisk ansats vore passande för vår studie. Kvale (1997) beskriver att fenomeno-
login söker studera hur individerna uppfattar sin omgivning och beskriva deras perspektiv 
på sin värld. Fenomenologin vill ge en beskrivning av själva upplevelsen och inte av vad 
som grundade upplevelsen. Det är ledarnas egna synvinklar som vi vill komma åt i vår 
undersökning och just hur en ledare beskriver sitt uppdrag och vad som är typiskt med ett 
specifikt ledaruppdrag är det som vi finner intressant i studien. Vi vill att ledaren ska 
beskriva hur denne upplever sin arbetssituation, vad denne har för uppfattning av sitt 
uppdrag och vad som kan vara typiskt för just det uppdraget. Detta ligger också som 
bakgrund när vi valde att använda oss av en datainsamlingsmetod av kvalitativ art. Om vi 
använt oss av en kvantitativ metod i form av enkäter, hade frågorna som vi ställt varit 
baserade på vårt synsätt och våra erfarenheter 
 
Då empirin ligger som bas för undersökningen, är utgångspunkten induktiv. Knudsen 
(1994) säger att induktivismen utgår från empirin och kan ur den skapa kunskap och en 
teori. Den vetenskap eller kunskap som undersökningen ger oss, grundar sig till stor del 
på de intervjuer som har genomförts. Induktivismen grundar sig på empiriska fakta och 
kan förklara världen hur den hittills har upplevts.  
 
Dock har teorin legat som ett stöd för oss och den har, tillsammans med våra gemen-
samma tankar och funderingar och med hjälp av ett samtal med en linjeledare lett fram 
till problemområdets huvuddrag. Utifrån dem konstruerades en analysmodell (figur 4 i 
3.6 Analysmodell). Analysmodell mynnade sedan ut i konkreta intervjufrågor som sedan 
använts som referens eller motpol mot empirin i analysen. Efter det genomfördes en 
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pilotintervju för att testa frågorna som sedan korrigerades efter synpunkter från 
pilotrespondenten och erfarenheter av intervjun.   
 
I vår intervjuguide (bilaga 1) går det att läsa de frågor som ställdes till alla respondenter. 
Exempel på frågor är av typen hur respondenterna ser på tidsplanering, informations-
spridning och hur kommunikationen fungerar inom organisationen.  
 
Ytterligare en tanke med valet av datainsamling var att intervjuer med relativt öppna 
frågor gör att respondenterna kan berätta så mycket som möjligt utan att bli för styrda av 
oss. Det är en balansgång att samtidigt som respondenterna ska ges tid att själva berätta 
om sin uppfattning, hålla intervjun inom på förhand uppsatta ramar. Men alla responden-
ter har olika erfarenhet och bakgrund så det kändes viktigt att ge dem den tid de behövde 
så att inte situationen blev stressad. Det viktiga var kvaliteten i svaren och inte kvantite-
ten.  

2.2. Urval 

Vårt val var att intervjua tre respondenter i respektive ledarskapsuppdrag, alltså 
sammanlagt sex intervjuer. Det är ett rimligt antal respondenter med tanke på den tid som 
fanns tillgänglig för undersökningen. Anledningen till att vi tänkt oss sex intervjuer är att 
vi åtminstone vill höra åsikter och synpunkter från mer än en person inom varje 
ledarområde. Detta för att det ska ge oss möjlighet att se efter mönster inom och mellan 
ledaruppdragen. 
 
I vår undersökning studerar vi inte ledare som vi upplever ha arbetsuppgifter i gråzonen, 
det vill säga en person som vi inte kan avgöra om han eller hon är projektledare eller 
linjeledare. Om vi exempelvis skulle intervjua en linjeledare som har ett deltidsuppdrag 
som projektledare skulle det vara svårt för oss i vår undersökning att göra en bedömning 
och utifrån det avgöra om vi kunde se några mönster, likheter och skillnader i 
arbetsuppgifterna. Vårt önskemål var helt enkelt att ha respondenter som enbart har en 
specifik, renodlad ledarroll. Med anledning av detta har vi inte lagt så stor vikt vid hur 
lång erfarenhet, vilken ålder eller vilket kön respondenten har och inte eller vilken 
bransch respondenten är verksam inom. Det viktigaste för oss är att vi får beskrivet för 
oss hur respondenterna upplever och uppfattar sitt arbete som ledare inom sitt uppdrag.  
 
Sett ur ett geografiskt perspektiv ville vi också av praktiska skäl hålla oss inom Värm-
landsregionen och har därför sökt efter respondenter inom det området. 
 
Vi har inte sett det som tvingande eller som vår huvudsakliga uppgift, att i denna under-
sökning ta hänsyn till genusaspekten. Dock vore det önskvärt att våra respondenter skulle 
representera båda könen. Våra kontaktvägar gav endast män som respondenter och om 
det är representativt låter vi vara osagt i denna undersökning.  
 
Vi kom i kontakt med de sex olika respondenterna på olika sätt. Dels tog vi hjälp av per-
sonliga kontakter och skickade även ett mail till, vad som fanns vara, lämpliga organi-
sationer. Av dessa två metoder var det via de personliga kontakterna som mest framgång 
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nåddes. De som ingår i studien är följande (förkortningen LL står för linjeledare och PL 
för projektledare och efter det står deras ålder angiven och vilken bransch de arbetar 
inom) och alla intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats.  
 
LL 1: 30-40 år, livsmedelsförpackningsföretag 
LL 2: 50-60 år, ekonomichef i kommun 
LL 3: 40-50 år, skogsförvaltning 
PL 1: 30-40 år, konsultfirma 
PL 2:  >60 år, massa- och pappersindustrin 
PL 3: >60 år, statlig myndighet 

2.3. Genomförande av intervjuerna 

Som verktyg vid intervjutillfällena använde vi oss av en mp3-spelare för inspelning och 
en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden användes för att intervjuaren skulle försäkra 
sig om att relevanta områden behandlades i intervjun (Andersen & Gamdrup, 1994). Att 
vi valde att spela in intervjuerna har flera orsaker. Vi tror att intervjun flöt bättre mot om 
vi till exempel skulle ha fört anteckningar om det som sades. En annan fördel var att vi 
båda kunde ladda hem intervjuerna till en dator och i efterhand kunde lyssna på intervjun 
och på så vis förvissa oss om att vi inte har missade något som sades. När vi ställde 
frågor kunde vi också helt koncentrera oss på respondenterna och vara mer fokuserade 
under själva intervjun med att till exempel finna lämpliga följdfrågor. Vi visade också 
respondenten ett större intresse när vi hela tiden kunde ha ögonkontakt och det är också 
till fördel. Visst kan inspelningsutrustningen ha varit till nackdel också, då 
respondenterna kunde bli negativt påverkade och kanske inte kan vara helt avslappnade 
vid inspelningen. Nedan finns en beskrivning av hur vi försökte avhjälpa det problemet 
genom att lindra eventuell nervositet. Intervjuguiden använde vi oss av för att 
intervjuerna skulle ha ett så likvärdigt tillvägagångssätt som möjligt och också som ett 
stöd för oss för att hjälpa till att hålla intervjun på rätt spår. 
 
Vi delade upp arbetsuppgifterna sinsemellan under intervjuerna. Stefan var den som stod 
för själva intervjuandet och Emelie förde nödvändiga anteckningar. Vi tyckte att inter-
vjun skulle flyta på ett bättre sätt om vi hade olika ansvarsområden. Då det är mycket att 
tänka på under en intervju ansåg vi att det skulle vara bra att dela upp uppgifterna. Att vi 
delade upp ansvarsområdena mellan oss upplevde vi som positivt. Vi visste på förhand 
vad vi skulle göra under intervjun och det gav oss trygghet. Då vi visste vad som skulle 
göras blev det en sak mindre som skulle kunna påverka intervjun negativt. Dessutom 
ansåg vi att det skulle vara bättre om respondenterna bara behövde koncentrera sig på en 
av oss och inte få frågor från oss båda. Dock fanns också möjlighet för Emelie att bistå 
med lämpliga följdfrågor, om något var oklart och behövde följas upp. 
 
Inför intervjuerna gav vi respondenterna samma bakgrundsinformation (bilaga 2) om 
vilken utbildning vi läser och att vi ska skriva en uppsats om ledarskap. Vi talade om för 
dem att vi ville att de skulle berätta vad de upplever som typiskt för en ledare med deras 
befattning. Tanken med bakgrundsinformationen var att vi ville att respondenterna skulle 
få en liten inblick i vårt syfte med intervjun. Men samtidigt ville vi inte ge för mycket 
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information så att de skulle bli alltför påverkade och styrda av informationen, utan att i så 
stor utsträckning som möjligt svara utifrån sina uppfattningar och verklighet och behålla 
deras spontana reaktion på våra frågor. Risken, som vi ser det, var att respondenterna 
kunde bli för färgade av vårt synsätt och i stället för att berätta om sina erfarenheter svara 
som de trodde att vi vill att de skulle svara. 
 
Intervjuerna grundade sig på fyra huvudfrågor. Intervjun inleddes med att respondenten 
fick berätta om sig själv och sin bakgrund. De frågorna ställde vi för att eventuell nervo-
sitet hos respondenten skulle lägga sig. Alla kan berätta om sig själv och sin egen bak-
grund och tanken från vår sida var att med hjälp av denna fråga få intervjun att flyta på 
och komma igång på ett bra sätt.  
 
Våra tre andra huvudfrågor handlade om ledarnas arbetssituation och deras uppfattningar 
av sitt uppdrag och vi ville få deras bild av hur de såg på sitt uppdrag. Under respektive 
huvudfråga använde vi oss av stolpar, som stöd för att styra intervjun och för att hålla 
intervjun till ämnet. Frågorna grundade sig på vår analysmodell (figur 4). Grunden till 
frågorna har vi fått från den inledande testintervjun, från litteraturstudier, med hjälp från 
handledare och via dialog mellan författarna. De fyra huvudfrågorna har sina 
utgångspunkter inom områdena: 
 

• Bakgrundsinformation. 
• Vad är typiskt för en linje-/projektledare när man leder det dagliga arbetet? 
• Vad är typiskt för en linje-/projektledare i sitt sätt att leda människor? 
• Vad är typiskt för en linje-/projektledare när man är ledare i organisationen? 

 
Vi har intervjuat sex personer. Alla utom PL 3 godkände att bli inspelade och vid det 
tillfället fick vi föra anteckningar. Intervjuernas omfång i tid var från drygt en timme till 
nästan två timmar.  
 
Vi är medvetna om att vi med vår blotta närvaro har påverkat intervjuerna i någon rikt-
ning. Respondenterna kan ha känt någon form av nervositet inför intervjusituationen, oss 
som intervjuare, mp3-spelaren och om vad som vi är ute efter i undersökningen. Både vi 
som intervjuar och respondenten har med sig omedvetna erfarenheter och ett biografiskt 
bagage (Cohen, Manion & Morrison, 2001).  

2.4. Vår upplevelse av intervjusituationerna  

Vi tycker att intervjuerna var intressanta att genomföra och det känns som att det har varit 
en nyttig erfarenhet för oss. Inför varje intervjutillfälle fanns en blandning mellan 
spänning, nyfikenhet och nervositet från vår sida, men nervositeten försvann i stort sett 
omedelbart när vi träffade respondenterna. Intervjuerna genomfördes på ett lugnt och av-
slappnat sätt och i god samtalston. 
 
Vi är positivt överraskade av hur öppna och villiga respondenterna var att diskutera sitt 
ledarskap. Det var inga som helst problem att få dem att svara på de frågor vi hade, utan 
det var snarare så att de berättade mer än vad vi hade tänkt fråga om.  
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Att genomföra intervjuerna på respektive respondents arbetsplats upplevde som positivt 
av främst två orsaker. Dels tror vi att det gav respondenterna en viss trygghet att vara på 
sin ”hemmaplan”, dels var det intressant för oss att besöka olika arbetsplatser. 

2.5. Validitet och reliabilitet 

Enligt Cohen et al (2001) finns mänga olika typer av validitet och reliabilitet. Begreppen 
kan också användas i både kvantitativa och kvalitativa studier, men de olika 
forskningsområdena använder sig av olika instrument för datainsamling. De två 
begreppen har ett samband sinsemellan då reliabilitet är nödvändigt, men också en 
otillräcklig förutsättning, för att nå validitet. 
 
Andersen och Gamdrup (1994) förklarar validitetsbegreppet med att ett resultat visar hög 
kvalitet om undersökningen mäter det den avsåg att mäta. När Cohen et al (2001) 
diskuterar validitet säger de att kvalitativa studier är beroende av ärligheten, djupet, 
rikheten och omfattningen av den insamlade informationen, om deltagarnas inställning 
och synsätt och av objektiviteten hos forskaren. De säger också att det är omöjligt för en 
undersökning att vara 100 procent valid. Subjektiviteten hos respondenterna, deras 
åsikter, attityder och perspektiv bidrar till en viss nivå av bias. För att höja validiteten ska 
man försöka sänka mängden av bias. Upphovet av bias vid en intervjusituation kan vara 
egenskaperna hos både respondenter och intervjuare och frågornas innehåll. Det kan till 
exempel vara förväntningarna hos intervjuaren, att intervjuaren letar efter de svar som 
stödjer förutfattade meningar, missuppfattningar i hur intervjuaren tolkar respondenten 
och hur respondenten tolkar frågorna. Vid en intervju ska det tas i beaktande att en 
intervjuareffekt är svår att hålla sig från. Både intervjuare och respondenter har med sig 
ett biografiskt bagage till intervjutillfället och på grund av att en intervju är interpersonell 
är det risk att forskaren har någon form av inverkan på intervjun och därför också på 
informationen. Därför ska validitet ses som en fråga om nivå, istället för ett absolut 
fastställande. En undersökning kan som bäst sträva mot att maximera validiteten.  
 
Att veta att en undersökning inte kan vara hundraprocentigt valid tycker vi är viktigt att 
ha med oss när vi diskuterar validiteten i vår undersökning. Vi har valt att se på den 
interna och externa validiteten i den här uppsatsen. Cohen et al (2001) säger att den in-
terna validiteten är beroende av ett flertal saker, men vi nöjer oss med att förklara en hög 
intern validitet med att undersökningen har mätt det den avsåg att mäta. Den externa vali-
diteten handlar om till hur stor utsträckning resultaten kan generaliseras till en vidare 
population, fall eller situation. Andersen och Gamdrup (1994) beskriver den externa 
validiteten med att det som undersökts stämmer överens med verkligheten. 
 
För att ett forskningsresultat ska ha hög reliabilitet, säger Andersen och Gamdrup (ibid.), 
ska de resultat som kommit fram i en studie nå samma svar om ett fenomen undersöks på 
olika sätt. När Cohen et al (2001) diskuterar om reliabilitet inom kvalitativ forskning 
pratar de om att för att nå en hög reliabilitet går det att tänka på olika saker. Bland annat 
kan repetition av forskarens position, val av respondenter och metoder för datainsamling 
och analyser höja reliabiliteten. Andra saker som kan stärka reliabiliteten är stabiliteten i 
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undersökningen, det vill säga om undersökningen hade nått samma resultat om den hade 
gjorts vid en annan tidpunkt och annan plats, om den om den nått samma resultat om 
fokus legat på ett annat fenomen eller om den uppvisat samma resultat om någon annan 
utfört undersökningen. Kvale (1997) anser att det visst är viktigt med reliabilitet, men att 
det inte ska läggas för stor betoning på det då det motverkar kreativitet och 
föränderlighet.  
 
Att bedöma hur valid respektive reliabel som vi anser att denna studie är, är naturligtvis 
svårt. Men vi har gjort åtgärder för att höja de respektive variablerna. För att öka 
reliabiliteten och den interna validiteten utförde vi en pilotintervju. Vi ville testa våra 
frågor för att se om vi skulle lägga till eller ta bort något. Pilotintervjun gjordes med en 
gemensam bekant till oss båda. Respondenten är en person som vi båda har stort 
förtroende för. Pilotrespondenten arbetar som linjeledare i en tillverkningsindustri.  
Intervjun styrkte att frågorna var lämpliga och vår pilotrespondent ansåg att de ämnen vi 
berörde var relevanta för hans arbete.  
 
Att använda en intervjuguide är också ett sätt att främst öka reliabiliteten, men även vali-
diteten. Alla intervjuer genomfördes på ett så enhetligt sätt som möjligt, då vi vid alla 
tillfällen ställde samma frågor. Då vi genomförde intervjuerna med förutbestämda 
arbetsuppgifter oss sinsemellan leder även det till en högre reliabilitet. Vi fick också ett 
tecken på god validitet då vi frågade alla respondenter i slutet av intervjuerna om de ville 
lägga till något och om de tyckte att frågorna var passande för deras arbete, men det 
tyckte de inte behövdes utan de ansåg att frågorna täckte in de väsentligaste områdena. 
 
Att arbeta fram en analysmodell, som senare låg till grund för vår intervjuguide, hjälper 
till att stärka reliabiliteten då vi vid alla intervjuer använt oss av samma datainsamlings-
metod. Om någon annan skulle genomföra undersökningen med grund i samma analys-
modell och leta efter samma fenomen, så skulle denne med stor sannolikhet nå liknande 
resultat.  
 
Vi har bedömt att de respondenter vi valt har intresse för ämnet och har gett oss 
tillförlitliga svar, vilket är något vi upplever att de gjort. Att välja en kvalitativ 
undersökningsmetod kan ligga i naturlig konflikt med fullständig reliabilitet, då intervju-
situationen i sig påverkar respondenterna i någon riktning. Men vår utgångspunkt är att vi 
bedömer att respondenterna är tillförlitliga och har gett oss beskrivningar från deras 
upplevda och, sett ur deras synvinkel, sanna verklighetsbild. Under den intervju som vi 
inte spelade in, kan någon viktig detalj ha missats som vi inte fäste uppmärksamheten på 
vid intervjutillfället. Men i stort uppfattar vi det som att en klar bild framkom om 
respondentens uppfattningar.  
 
Den externa validiteten handlar om huruvida resultaten kan generaliseras. Vårt metodval, 
att göra ett fåtal intervjuer, medför oundvikligt en risk för att generaliserbarheten minskar 
då urvalet möjligtvis inte är representativt. Vi anser dock att en viss generalisering kan 
göras utifrån vår studie då vi intervjuat personer som vi kan se som representativa för de 
ledaruppdrag vi ville ha i undersökningen. Eftersom undersökningen utförts i näringslivet 
kan generaliserbarheten vara begränsad utanför det. Exempelvis kan projektmiljöer 
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förekomma där projektledarskapet inte karakteriseras av samma förutsättningar som de 
respondenter som vi har med i vår undersökning. 

2.6. Källkritik 

Det är svårt att säkerställa att vi täckt in all relevant litteratur och det finns naturligtvis en 
risk att vi missat viktiga källor. Men vi har försökt hitta en stor spridning i litteraturen 
och använt oss av både nationella och internationella författare. Vi har även försökt att ta 
hänsyn till genusaspekten och använda oss av källor skrivna av både män och kvinnor. 
Större delen av teorin i studien är dock skriven av män, vilket kan härledas till att det i 
floran av litteratur övervägande förekommer manliga källor. Men vi anser att den littera-
tur som ingår i uppsatsen har en god täckning inom de väsentligaste områdena och ger en 
bra beskrivning av de begrepp som används. 
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3. TEORI 

I detta avsnitt tar vi upp teorier om ledarskap. Inledningsvis tar vi upp det allmänna be-

greppet ledarskap för att sedan även behandla begreppen linjeorganisation och linje-

ledarskap samt projektorganisation och projektledarskap. I avsnittet 3.4 redovisar vi 

övriga relevanta begrepp. Vi skriver allmänt om vad som menas med begreppen för att 

sedan också, då vi finner det relevant, beskriva vad som enligt litteraturen är specifikt för 

linjeledarskap respektive projektledarskap. Vi presenterar sedan tre aspekter på 

ledarskap och kapitlet avslutas med en analysmodell. 

3.1. Ledarskap 

Det finns många beskrivningar på vad begreppet ledarskap innebär. Maltén (2000) 
skriver att det i organisationer ideligen pågår förändringar. Då behövs ett ledarskap som 
gör att medarbetarna går från osäkerhet till trygghet, struktur och kontinuitet. Ledaren ska 
ge möjlighet till utveckling och göra medarbetarnas osäkerhetskänsla mindre. 
 
Vidare säger Maltén (2000) att påverka och mål är nyckelord som också används ofta när 
begreppet ledarskap definieras. Ledarskap har som syfte att få andra människor att, som 
enskild individ eller i grupp, verka för att nå ett uppsatt mål. Maltén (2000) väljer att de-
finiera begreppet ledarskap såsom (s.10): 
 

”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål”  
 
Ledarskap kan utövas på många sätt och det går inte att säga vilket som är bäst. Det vik-
tiga är att reflektera över hur en ledare själv vill bidra och hur den rollen man har som 
ledare ser ut. En annan ingrediens är hur en ledare kan påverka och få med andra, för att 
nå ett resultat. (Börjesson & Lisiderius, 1999) 
 
Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att ledarskap är en social process och en relation 
mellan ledare och ledda. När ett ledarskap är väl fungerande så vinner ledaren medarbe-
tarnas respekt och förtroendet och tilliten för ledaren ökar, vilket höjer ledarens ställning. 
En viktig del i ett ledarskap är att stimulera medarbetarna och sträva mot att nå de mål 
som organisationen satt upp. Då krävs att en ledare är väl förtrogen med vad som moti-
verar individen, hur grupper fungerar och hur organisationens kultur påverkar individen. 
Det är också av vikt att ledaren förstår och utgår ifrån de krav och behov som verksam-
heten har. 
 
Oftast blir någon utnämnd till ledare eller blir tilldelad ett ledarskap. Men enligt 
Bruzelius och Skärvad (2004) är ledarskapet något som blir förvärvat beroende på de 
resultat som ledaren uppvisar och vilken legitimitet som ledaren får från sina medarbetare 
och uppdragsgivare. Rollen som ledare kan formellt utses, men en person kan också in-
formellt ses som ledare på grund av sina kunskaper eller sitt sätt att påverka andra. 
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Sandberg och Targama (2000) skriver att en förändring kunde skönjas inom ledarskaps-
området under 1980-talets senare del. Från att en ledare tidigare har gett människor ut-
förliga anvisningar, förespråkades att en ledare ska stimulera sina medarbetare till att an-
vända sig av sina inneboende förmågor. I denna tankeförändring för hur ledarskap ska 
utföras ligger (Sandberg & Targama 1998, s. 141): 
 

 ”… att ledare måste påverka människors förståelse för att få dem att klara av arbetsuppgif-
terna…”. 

 
Begreppen chef och ledare används ofta som synonymer men en del källor menar att det 
kan vara missledande och vidare att det finns en tydlig skillnad mellan begreppen chef 
och ledare. Irving (2005, s. 9) pekar på att:  
 

”Chef är en formell titel, som inte säger någonting om respektive chefspersons kvaliteter i sin roll, 
medan ledare ger uttryck för en inre kvalitet.”  

 
En chef kan vara en ledare men en ledare behöver inte vara en chef. Irving menar vidare 
att har man en formell position så måste man, som chef, inse att givna direktiv följs 
främst tack vare den maktpositionen. Ledarens roll är, enligt föregående resonemang, 
varken formell eller informell eftersom ledarskapet förtjänas och inte självklart följer av 
en formell position. Ledaren måste inse att denne har ett delansvar för en helhet som är 
större än den egna enheten, att tänka över sitt eget agerande för att vara en 
inspirationskälla och föredöme. (ibid.) 
 
I fortsättningen kommer vi att prata om ledarskapet och dess beståndsdelar, men vi gör 

ingen bedömning om de respondenter som medverkat i undersökningen är chefer eller 

ledare enligt resonemanget ovan.  

3.2. Linjeorganisation och linjeledarskap 

Den hierarkiska organisationsmodellen är den vanligaste i det västerländska samhället. 
Modellen är ordnad i en eller flera linjer uppifrån och ned och instruktioner och arbets-
uppgifter erhålls från närmaste överordnad. Ju längre upp i hierarkin en individ befinner 
sig, desto mer makt och befogenhet har denne. (Granström, 2001)  
 
En linjeorganisation följer den hierarkiska befälsordningen och kännetecknas av att varje 
underordnad bara har en överordnad och den överordnade har orderrätt över sina när-
maste i organisationshierarkin (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
 
Enligt Eklund (2002) är linjeorganisationen, relativt projektorganisationen, en stabil 
organisation med återkommande arbetsuppgifter under lång tid. Vidare menar han att 
linjeorganisationen saknar den tydliga målfokusering som projektorganisationen har.  
 
Linjeledaren är chef över en grupp eller avdelning i en fast organisation (Eklund, 2002).  
Många företag har dokumenterade policys som beskriver ledarens ansvar och uppgifter. 
Exempel på hur en ledningspolicy beskriver chefens roll är beskrivet av Franzén, (1996). 
Beskrivningen är ett resultat av källans efterforskningar och samarbete med stora kända 
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svenska företag. Det står att läsa att en chef har ansvar för att nå affärsmål och för 
personalen. Chefen ska ta tillvara och utveckla personalens kompetens och motivation. 
Chefen har även ett kvalitetsansvar för arbetet och för de framtida förbättringarna och är 
den som företräder arbetsgivaren och för ut företagets kultur, värderingar, strategier och 
mål i organisationen.  

3.3. Projektorganisation och projektledarskap 

Cleland och Ireland (2002) skriver att ett projekt kan definieras som en kombination av 
att en organisations resurser sätts samman för att skapa något som inte förut existerat och 
att genomföra något på ett arbetssätt som är unikt för den organisationens verksamhet. 
 
Det som är typiskt för ett projekt är att det finns ett bestämt slut och bestämda mål som 
ska uppfyllas. Ett projekt ska stå för sig själv och är något som är tillfälligt. Det ska pla-
neras, sättas igång, genomföras och slutligen läggas ner. Ett projekt berör ofta flera in-
tressenter och/eller olika intressen. (bl a Börjesson & Lisiderius 1999, Lööw 1999)  
 
Engwall (1998, s. 50) beskriver projekt som en livscykel med fyra skeden eller faser som 
är vanligt förekommande: 
 
 ”[1] målformulering/förstudie, [2] planering, [3] genomförande, [4] avslutning.” 
 
 
Jansson och Ljung (2004) presenterar fyra olika former av projekt, eller projektarketyper 
som de också kan kallas. Det går att se hur olika projekt kan skilja sig från varandra och 
att det helt enkelt är olika typer. De olika arketyperna är produktutvecklingsprojekt, 
marknadsprojekt, interna förändringsprojekt och kundorderprojekt. Dessa olika projekt-
arketyper har olika syfte och mål och även metoderna kan skilja sig åt.  
 
En del företag använder sig av projektorganisationer som innehåller en styrgrupp, 
projektledare, projektgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper. Styrgruppen tillsätts i 
början av projektet och är den instansen som beslutar om projektets målsättning och 
sätter upp ramar och skapar förutsättningar för projektet. Vid stora projekt kan det finnas 
en projektchef med olika delprojektledare. (Lööw, 1999) 
 
Projektgruppen består av en tillfällig grupp människor som kan komma från olika avdel-
ningar och ha olika sorters kompetens. Det kan vara problematiskt att medarbetarna ”lå-
nas” från permanenta linjeorganisationen eftersom det kan innebära förhandlingar mellan 
de som ”lånar ut” personal och de som ska sätta ihop projektteamet (Rapp Ricciardi, 
2001). När väl arbetsgruppen satts ihop påverkas gruppens arbete av de deltagande 
människornas vilja att samarbeta och utveckla relationer. De kanske deltar i andra projekt 
samtidigt eller har andra funktioner inom företaget och de aktiviteterna kan konkurrera 
om lojaliteten och energin. Det kan vara en strategi att spara sitt engagemang och välja 
vilka sammanhang man vill lägga sin energi på, för att utveckla relationer (Jansson & 
Ljung, 2004).  
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En projektledare är en person som har fått i uppgift att tillfälligt leda ett uppdrag. Pro-
jektledaren står utanför den naturliga chefsgruppen i organisationen och kan komma att 
vara starkt beroende av andra ledare och chefer i organisationen. Det vanliga är att pro-
jektledarens befogenheter och förhållandet till andra ledare i organisationen är mer oklara 
än relationerna sinsemellan de andra ledarna. (Jansson & Ljung, 2004). 
 
Briner, Geddes och Hastings (1993) nämner tre dimensioner som är viktigt att tänka på 
för en projektledare. Ledaren behöver ta hänsyn till hur intressenterna hanteras, hur pro-
jektets livscykel ska hanteras och även kunna hantera de individuella prestationerna. 
 
Det är omöjligt att säga exakt vilka egenskaper som en projektledare behöver, men Lööw 
(1999) nämner några kvaliteter som särskilt viktiga. En projektledare ska vara flexibel, ha 
förmågan att ha flera saker på gång samtidigt, kunna entusiasmera andra människor och 
kunna fatta beslut. 
 
Då det blir vanligare med projektorganisationer och arbete i grupp, blir det viktigare att 
ha kunskap om hur kompetenta team byggs. Teamarbete har blivit ett viktigare arbetssätt 
och då är teambuildning ett viktigt verktyg. Det är inget lätt arbete att skapa ett team, utan 
det kräver både attitydförändringar och engagemang från alla parter. (Johansson & 
Gyllenhammar, 1997) 

3.4. Vad ingår i ledarens uppdrag? 

Planering 

Yukl (1998) säger att planering inom ledarskapslitteraturen ofta beskrivs som en till stor 
del formell process med strategier, budgetar och utförs från toppledningen ner i hierarkin. 
Planering kan ske på lång och på kort sikt. Den kortsiktiga, som sträcker sig över 1-30 
dagar framåt, är specifika och detaljerade, medan de långsiktiga planerna vanligtvis är 
vaga, ofullständiga och löst sammanhängande. 
 
Engwall (1998) säger att i ett projekt är det viktigt med planering och strukturering av 
projektarbetet. För att nå projektmålet är det av vikt att aktiviteterna utförs i rätt ordning 
och då projektprocessen endast genomförs en gång får det som händer i projektets 
inledning stor påverkan på hur det resterande arbetet ser ut. Som hjälpmedel till en pro-
jektplanering kan metodiker som Work Breakdown Structure och Gantt-scheman använ-
das. 
 
Börjesson och Lisiderius (1999) skriver att en projektledare har två uppgifter, att styra 
och att leda. Att styra innebär att klargöra mål och se till att målen nås genom samarbete, 
planering och uppföljning i projektgruppen. Att leda innebär att engagera och motivera 
medarbetare i projektet, att jobba mot fastställda mål och skapa ett kreativt klimat. 
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Dokumentation och uppföljning 

Nilsson (2003) pratar om styrning som tre punkter: att sätta mål, följa upp och jämföra 
samt reglera. I företag är det tre flöden som ska styras: material-, penning- och informa-
tionsflöden. Hur styrningen ser ut varierar efter organisationens behov och förutsätt-
ningar. I en del organisationer sätts tydliga resultatmål upp och sedan används samman-
fattande nyckeltal och olika budgetar för att få veta hur man ligger till i jämförelse med 
målet. Ett av verktygen i styrningen av ekonomin är redovisningen. Där redovisas vad 
som hänt på det ekonomiska planet. Ett annat verktyg är information. För att följa upp 
och ta välgrundade beslut måste rätt information presenteras på rätt sätt och i rätt tid. Det 
behöver inte betyda ett avancerat datasystem utan enkla metoder för kommunikation och 
erfarenhetsåterkoppling. (Nilsson, 2003) 
 
Arbetssätt och instruktioner som nedskrivits kan användas av medarbetare och fungera 
normgivande så att lärande kan möjliggöras. Dokumentationen kan då ligga till grund för 
medarbetarnas handlande och medverka till organisatoriskt lärande. (Hansson, 1989) 
 
En bra dokumentation ökar chanserna till att skapa en lärande organisation. För att spara 
tid i projektet gäller det att spara alla protokoll, planer och anteckningar på en speciell 
plats, i till exempel en pärm. Om detta genomförs blir det lättare vid uppföljningsarbetet 
eller om ett liknande projekt ska genomföras. Dokumentationen är också viktigt att kunna 
ta fram om projektledaren slutar i projektet eller inte finns med vid ett specifikt tillfälle. 
Det finns en mängd saker som dokumentationen kan innehålla. Det kan vara arbets- och 
ansvarsfördelning, vilka som ingår i projektet, projektdagbok, projektplan, projektrapport 
och protokoll. För att visa vad som hänt i projektet görs en projektrapport inför varje 
styrgruppsmöte. I projektrapporten skrivs hur projektet ligger till sett ur ekonomiskt, 
tidsmässigt och resursmässigt perspektiv. Projektledaren kan under projektets gång göra 
löpande noteringar i form av en projektdagbok. En projektdagbok gör det lättare för andra 
att driva projektet eller för att kunna göra om projektet. (Lööw, 1999) 
 
Börjesson och Lisiderius (1999) skriver att uppföljning och mätning i ett projekt är något 
som ska ske kontinuerligt. En projektledare ska hela tiden följa jobbet på nära håll och ha 
koll på vad som händer, hur det går och ta nya beslut. Det är bra att redan från början i ett 
projekt diskutera hur uppföljningsarbetet ska se ut. Uppföljning, skriver Lööw (1999), 
gör så att samma sak inte behöver göras två gånger och det ligger också till grund för att 
se vad som hänt i projektet och det går att se hur väl målen uppnåtts. 

Kommunikation 

Cleland och Ireland (2002) beskriver kommunikation som en process där information ut-
byts mellan individer genom ett system av symboler, tecken och beteenden. 
 
Kommunikation betyder att något är gemensamt och innebär att någon delar med sig eller 
meddelar sig något. Det kan också vara att två människor sänder budskap till varandra 
och där det handlar om ett samspel mellan sändare och mottagare. Kommunikation kan 
användas för att närma sig andra och skapa närhet och gemenskap, likväl som det kan 
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användas att skapa avstånd mellan människor. Kommunikation skiljer sig om det sker 
mellan två personer eller i en grupp. I en grupp måste vissa saker tas i beaktande, till ex-
empel gruppens dynamik, roller och vilka relationer som finns. (Nilsson, 1993) 
 
Kommunikation, menar Nilsson och Waldemarsson (2005), rymmer två budskapsnivåer, 
vad som sägs och hur det sägs. Innehållsnivån talar om den information som ska för-
medlas medan relationsnivån talar om ett kroppsligt beteende som uppvisas när budska-
pet ges till mottagaren.  
 
En av de uppgifter som tar upp mest tid av en ledares vardag är att överföra budskap till 
medarbetare. Det kan handla om att ge egna budskap eller förmedla budskap uppifrån. 
Det vanligaste sättet att förmedla information i en organisation är att samla ett stort antal 
människor vid samma tillfälle och förmedla budskapet till alla samtidigt. När budskap 
förmedlas kollektivt till en samling är det svårt att få återkoppling och att kontrollera hur 
informationen tagits emot. Informationen tas emot individuellt av var och en och påver-
kas av hur förtroendekapitalet för ledaren ser ut. (Irving, 2005)  
 
Som en del i kommunikationsarbetet säger Franzén (1996) att utvecklingssamtalet är ett 
av de viktigaste verktygen för att föra en konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare.  
Informationsverksamheten i organisationer ökar ständigt. Genom de elektroniska medier-
nas utveckling går det allt snabbare att nå ut till organisationens alla delar även med in-
formation som inte är relevant. Trycket på ledare att sortera och ge rätt information ökar i 
motsvarande grad. För att undvika att rykten och spekulationer sprids krävs att den offici-
ella informationen är tydlig, tidig, fullständig och trovärdig. Medarbetaren anser sig ha 
rätt att vara informerad, och detta ska säkerställas av ledaren som ses som informations-
ansvarig. Informationsansvaret kan ses som att informationen ska nå medarbetarna men 
att ledaren själv inte behöver delge informationen. (Irving, 2005) 
 
Samarbete över organisationsgränser kan vara att ha kontakt med andra grupper och av-
delningar men även kunder och externa partners. Det är viktigt för en chef att skapa ett 
positivt samarbetsklimat (Franzén, 1996).  
 
För en projektledare, skriver Jansson och Ljung (2004), är det viktigt att organisera för 
hur kommunikationen ska utföras. Det är bra att reda ut vem man kommunicerar med och 
om vad. I och med att ansvar och arbete delas upp i en organisation krävs att information 
ska utväxlas mellan olika människor och grupper. Cleland och Ireland (2002) säger att 
projektledaren använder kommunikation mer än någon annan som är inblandad i projek-
tet, för att försäkra sig om att gruppmedlemmarna arbetar tillsammans med projektpro-
blem och möjligheter. Verktyg och kanaler för information kan inkludera exempelvis 
planer, policys, syfte, mål, organisationens struktur, möten, brev och telefonsamtal. All 
kommunikation behöver inte vara formell, utan kan också vara informell. Som 
projektledare, fortsätter Cleland och Ireland (2002), är det av vikt att förstå och acceptera 
den informella kommunikationen som pågår i ett projekt och se vad den kan göra och inte 
kan göra för att höja projektets effektivitet. Det kan vara bra att identifiera de informella 
ledarna i en grupp och lyssna på vad de har att säga. De informella ledarna kan också 
vara en bra kanal för en projektledare att använda sig av när nya idéer eller tekniker ska 



Stefan Henriksson                                                                                                      TEORI 
Emelie Hindersson 
 

 21 

planteras i gruppen. En projektledare måste ta hänsyn till och behöver kommunicera åt 
olika håll och riktningar. Projektledaren behöver vara en utmärkt kommunikatör och ska 
kommunicera gentemot den övriga ledningen och organisationen, projektmedlemmar och 
andra liknande grupper, intressenter och till personal inom projektkontoret.  

Hälsa 

Ryberg (1997) skriver att begreppet hälsa består av fyra olika delar som alla behöver till-
fredställas för att nå en god hälsa. De fyra olika aspekterna är fysisk, psykisk, social och 
andlig hälsa. 
 
Irving (2005) talar om hälsa i form av själslig och psykisk, social, ekonomisk och fysisk 
men även om sund organisation och miljö, liksom ett utvecklande arbetsinnehåll. Allt det 
tillsammans ger organisationens totala verksamhetshälsa.  
 
Frågan är då vad man som enskild ledare kan göra för att vårda sin personal. Irving 
(2005) menar att ledaren, beroende på sin position, kan genomföra åtgärder som förbätt-
rar och förebygger problem med anställdas hälsa. Det kan exempelvis handla om att till-
handahålla företagsläkare, ge produkt- och tjänsteförmåner, vara behjälplig med kurator 
eller jurist om det skulle behövas. Men man kan även ta reda på vad medarbetarna behö-
ver och föra fram de idéerna inom organisationen.   

Kompetenshöjning 

Kompetens kan beskrivas som vilken skicklighet en person eller ett företag har för att ut-
föra vissa aktiviteter. Kompetens är ett resultat av lärande och fås via både medvetet och 
omedvetet förvärvade kunskaper. Kompetens rymmer mer än bara begreppet kunskap. 
Det handlar också om färdigheter, erfarenheter, värderingar och kontakter. Exempel på 
olika former av kompetens är relationskompetens och lärandekompetens. (Hansson, 
1989) 
 
Johansson och Gyllenhammar (1997) skriver att företag och organisationer behöver ha en 
målsättning att genomföra så bra prestationer som möjligt. Det har gjorts studier som vi-
sar hur framgångsrika företag gjort för att bli högpresterande. Bland annat visar studien 
att ett framgångsrikt företag har tydliga normer för hur saker ska göras och som är väl 
förankrat på alla nivåer i företaget. Det är också viktigt att företaget har en snabb besluts-
process, har en tydlig organisation, medarbetarna har ansvar och befogenheter inom be-
stämda ramar och som har raka och enkla kommunikationsvägar. Det finns en medarbe-
tarpolitik som visar stor hänsyn till medarbetarna och vill få dem att utvecklas. Det finns 
en målmedvetenhet att rätt person ska göra det den är bäst lämpad som. Det eftersträvas 
också att individerna ska lyckas i grupper och team, där alla vet sin roll.  
 
Irving (2005) menar att delegering är en utmärkt form av kompetensutveckling.  Det 
gäller att ledaren använder delegering på ett medvetet sätt och inte ger order eller direktiv 
för att hävda en chefsroll, utan för att tillåta medarbetare att ta ökat ansvar. Om 
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medarbetarna får befogenheten att fatta vissa beslut, utan att rådfråga ledaren, kan det öka 
delaktighet och personlig utveckling.(Irving, 2005)  
 
Hansson (1989) menar att ledning och utveckling av medarbetare är den chefsuppgift 
som har den mest avgörande inverkan på ett företags resultat. Han menar vidare att det 
idag är fullt naturligt att chefer har hela ansvaret för ledning och utveckling av medarbe-
tare och att det är den väsentligaste chefsuppgiften. 

Motivation och inspiration 

Ordet motiv har med drivkraft att göra. Motiv och motivation fungerar som drivkraft och 
bränsle för det fortsatta arbetet. Ett uppsatt mål är exempel på något som ska fungera som 
ett betydelsefullt bränsle för ett arbete eller verksamhet. (Nilsson, 1993) 
 
I ledarskapslitteratur hänvisas det ofta till Hertzberg och Maslow när det diskuteras moti-
vation och behov. Hertzberg pratar om yttre och inre motivation, där yttre motivation 
handlar om att människor motiveras av till exempel god lunch och pengar men att det 
bara håller motivationen uppe under kortare tid. Inre motivation är den som gör att 
människan presterar bättre under ett längre perspektiv. Denna inre belöning består i att 
människan får ett erkännande, att de känner sig tillfreds med själva arbetet, att de får en 
känsla av att bidra och att utvecklas. Maslows behovstrappa är allmänt vedertagen. Med 
den menas att vissa behov måste vara tillgodosedda innan nästa steg på trappan kan tas. 
Exempelvis måste människa ha sina fysiska behov tillfredsställda, i form av mat och 
sömn, innan det går att sträva emot något annat. Att både ha kunskap om och att ta 
hänsyn till människans motivation och behov är viktigt att tänka på som ledare. (Nilsson, 
2003, Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999, Lööw, 1999)  

Konflikter 

Enligt Maltén (1997) kännetecknas en konflikt av att det uppstår oförenliga aktiviteter, 
det vill säga att en verksamhet ligger till hinder för eller förhindrar en annan verksamhet. 
Det finns konflikter på både individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Konflikter är 
något som kan ses från olika håll. Det kan handla om att vissa blir kränkta och att det kan 
skapa osäkerhet, tvekan och rädsla. Konflikter kan också ligga till grund för något 
positivt. Konflikter kan i förlängningen leda till att idéer utvecklas och blir bättre. Vid 
positiva konflikter kan det utvecklas stimulans och utmaning. Vissa konflikter bör 
undvikas om konfliktområdet är av ringa vikt.  
 
När Maltén (1997) pratar om konflikter på individnivå, menar han att den är intraperso-
nell, alltså något som händer inom individen. Konflikter på gruppnivå, fortsätter Maltén 
(1997) ter sig vara interpersonella, alltså oförenligheter mellan människor. Det finns en 
rad olika konflikter som sker på gruppnivå, bland annat sakkonflikter, rollkonflikter och 
intressekonflikter. En sakkonflikt kan till exempel vara att det råder oenighet om vad det 
är för problem och hur upplägget av arbetet ser ut. Rollkonflikter kan bestå av att ett 
förväntat beteende inte stämmer överens med det verkliga beteendet. Intressekonflikter är 
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när gruppmedlemmarnas intressen inte överensstämmer med varandra. För att se på 
konflikter på organisationsnivå så kan de (Maltén, 1997, s.184): 
 

”uppstå när samhällsmyndigheterna eller den egna organisationen säter upp normer för och för-
väntningar på en verksamhet, vars förutsättningar ser annorlunda ut”.  

 
Vad vi menar när vi skriver om konflikter på individnivå senare i uppsatsen, är hur 

konflikter mellan ledare och medarbetaren hanteras. 
 
Bolman och Deal (1997) menar att konflikter i en organisation är naturliga och 
oundvikliga, särskilt då olika hierarkiska nivåer förekommer, exempelvis i en 
linjeorganisation. I en organisation kan konflikter till exempel handla om att en grupp, 
exempelvis ledningsgruppen, kontrollerar målsättningar och planer medan en annan 
grupp inte har den makten. Det kan handla om att individer tävlar om prestige, jobb och 
titlar eller att olika avdelningar strider för inflytande och resurser. Om det förekommer en 
konflikt mellan individer eller avdelningar i en hierarkisk organisation kan en högre 
instans träda in som domare och fatta ett beslut som stämmer överens med 
organisationens planer och mål. Beroende på situationen kan det krävas åtgärder för att 
öka eller minska konflikterna. Det viktiga är hur man hanterar konflikterna, inte hur 
många de är. (Bolman och Deal, 1997)  
 
Ineffektiv konflikthantering skapar destruktiva maktkamper och inre stridigheter medan 
en konflikt som hanterats på ett bra sätt gör organisationen till en livaktig, anpassningsbar 
och mer effektiv arbetsplats genom att underlätta kreativitet och förnyelse (Kotter, 1985 
se Bolman och Deal, 1997, s. 245).  
 
Enligt Bolman och Deal (1997) uppstår konflikter ofta i gränsområden eller mötesplatser 
mellan grupper och enheter. Konflikter kan ske horisontellt mellan olika avdelningar och 
divisioner. De kan också vara vertikala, det vill säga mellan olika nivåer och de kan vara 
kulturella, då olika grupper kan ha olika värderingar, traditioner, åsikter och livsstilar. 
 
Förändringar innebär automatiskt konflikter då vissa stödjer förändringen och andra är 
emot den. Ofta finns konflikterna under ytan och om de kommer fram i ljuset exploderar 
de och utvecklas till regelrätt krig mellan intressenterna. Det är då viktigt att ha arenor 
där åsikter och frågeställningar får komma fram, diskuteras och bearbetas. (Bolman & 
Deal, 1997) 
 
Det kan uppstå konflikter mellan linjeorganisationen och projektorganisationen där orsa-
kerna till konflikterna beror på bland annat vilken typ av projektorganisation det handlar 
om. Rapp Ricciardi (2001) menar att konflikterna oftast uppstår som en konsekvens av att 
projektarbetet utförs av olika parter i organisationen. Resultatet blir olika förväntningar 
om tekniska lösningar, tolkningar och målbilder av projektet (ibid.). Konflikterna kan 
även spegla osäkerheten i gränsdragningar för ansvar, resurser, administration och 
teknikval (Meredith och Mantel, 1995). Allteftersom projektet fortlöper uppstår olika 
konflikter. Det finns ett samband mellan typen av konflikt och projektlivscykelns faser 
(ibid.) I början kan det handla om att man inte är överens om projektets mål. Sedan kan 
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tidsschemat utgöra en oroshärd. Allt eftersom projektet fortskrider och komplexiteten 
ökar med avseende på tekniska detaljer och resursberoenden, ökar också konflikterna. 
(Rapp Ricciardi, 2001) 

Inflytande 

Nilsson (1993) menar att för att nå uppsatta mål och lösa uppgifter är det viktigt att ta 
tillvara de kunskaper som medlemmar i en grupp har och även ta tillvara på deras initia-
tivförmåga. Personer ska uppmuntras till att ta initiativ och använda sina talanger. Detta 
kan medföra en viss statusfördelning i en grupp då en del gruppmedlemmar är mer aktiva 
än andra, men bara för att någon har mer makt än andra betyder inte det att andra i grup-
pen saknar makt och inflytande. En grupp fungerar som bäst om inflytandet är någor-
lunda jämnt fördelat och att det grundar sig på kunskaper. Det viktigaste med inflytande 
är att personer förstår att de har inflytande. 
 
Inflytandeprocessen mellan en ledare och en medarbetare är inte enkelriktad. Ledare in-
fluerar medarbetare, likväl som att medarbetare har inflytande över sina ledare. Infly-
tande handlar om effekten av hur en part påverkar en annan. (Yukl, 1998) 

Förtroende 

Förtroende för en ledare gör att ledaren får lojalitet från sin grupp. Effekten kan dessutom 
bli att ledaren blir ett föredöme i hela organisationen och medverka till spridningen av 
normer till omgivningen. Trovärdighet byggs upp genom att medarbetarna kan studera 
sin ledares agerande under relativt lång tid och i många situationer. Genom att pröva till 
exempel konsekvensen mellan uttalanden och handlande, hur ledaren håller ord, ärlighet 
och pålitlighet kan ledaren bygga upp tillit. Medarbetarna väntar sig att ledaren ska 
handla på det viset även i framtiden och därför är det viktigt att se förtroende som ett ka-
pital, det är inte för alltid givet. Förtroendekapitalet kan öka och minska beroende på hur 
ledaren agerar. Det tar lång tid att bygga upp det, men det kan snabbt krossas. (Irving, 
2005) 

Gruppdynamik 

Människan är en gruppvarelse, vilket gör att en människa hela tiden påverkar och påver-
kas av andra. Att beskriva exakt vad en grupp är kan vara svårt, då en grupp kan ses som 
en process och inte en produkt. Det finns olika sorters grupper och det som vid vissa till-
fällen ses som en grupp kanske inte är det vid andra tidpunkter. Det är bra om en ledare 
har kunnande om grupprocesser. Grupprocesser kan bland annat förklaras med vad som 
sker i en grupp och hur en grupp sätter upp mål och hur problem och konflikter hanteras. 
Det är också viktigt att veta hur gruppens struktur ser ut, alltså hur gruppens ramar ser ut i 
form av roller, relationer och ledarskap och inflytande. Gruppdynamik, som handlar om 
hur ett kraftspel i gruppen ser ut, innehåller en beskrivning av vad som pågår i en grupp 
och även övningar som klarlägger gruppstrukturer och grupprocesser. Det är av vikt att 
en ledare reflekterar över struktur och process och även ser sin egen roll i det hela. Gör 
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inte ledaren det är risken stor att det blir svårt att kontrollera vad som händer. (Nilsson, 
1993) 
 
Det finns en rad teorier om hur en grupp utvecklas och en teori är den som William 
Schutz presenterar (Nilsson 1993, s. 78f). Schutz menar att det finns tre faser i en grupps 
utveckling, vilka brukar beskrivas som tillhörighets-, kontroll- och samhörighetsfaserna. 
Tillhörighetsfasen kännetecknas av att alla i en grupp vill känna tillhörighet. Typiskt för 
vad som brukar ingå i denna fas är att deltagarna känner osäkerhet, otrygghet, att 
kommunikationen är ytlig och att roller börjar uppkomma. Kontrollfasen kännetecknas av 
att gruppmedlemmarna inte alltid behandlar varandra lika artigt och är alla till lags på 
samma sätt som innan. Individen börjar också ställa krav och visar missnöje med andra. 
Gruppen börjar få det jobbigt, då arbetet under denna fas går tungt och det kan uppstå 
maktkamp och bildas subgrupper. När den tredje fasen, samhörighet, nås så är de flesta 
grundkonflikter lösta och arbetet går bra. Mycket handlar om relationer och om samar-
bete. Gruppen präglas i denna fas av en stor öppenhet och bra stämning. 

Organisationens gemensamma kultur 

Bakka et al (1999) beskriver begreppet organisationskultur med de värderingar, inställ-
ningar och beteendenormer som finns i en organisation. Kulturen i en organisation påver-
kar det arbete som dagligen utförs. Omvärlden har inflytande på en organisations kultur. 
En organisation kan påverkas av samhället, marknaden och andra yttre intressenter. Vissa 
av kulturens beståndsdelar kan vara lätta att se, men det finns mycket som sker under 
ytan och som kanske i många fall är omedvetna. En organisations kultur bidrar till orga-
nisationens överlevnad. Den kan också göra så att osäkerheten reduceras och fungerar 
som ett filter som gör att för organisationen onödig information sållas bort. Kulturen 
hjälper till att öka överskådligheten och stabiliteten i en organisation. 
 
En organisationskultur består i grunden av värderingar och normer som styr invanda be-
teendemönster. Det kan vara svårt att förändra en organisation som håller kvar vid gamla 
hierarkiska mönster. Det kan handla om svårigheter för individerna i organisationen att få 
sina behov av trygghet och egenkontroll tillfredställda på grund av att det finns oklara 
besluts- och informationsvägar, otydliga former för inflytande och att makt används som 
kontrollinstrument.  De förlegade normerna kan även försvåra utvecklingen av ett effek-
tivt samarbete och funktionell ansvarsfördelning och samordning mellan grupperna i or-
ganisationen. (Nilsson och Waldemarsson, 2005) 

Ledarens position och ställning 

Enligt Meredith och Mantel (1995) är linjechefer ofta specialister på sitt område och job-
bar inom en avdelning med sina specifika arbetsuppgifter. De är ofta analytiska och har 
detaljerad information om varje arbetsmoment som ska utföras. Linjeledare är administ-
rativt ansvariga för att bestämma hur något ska göras, vem som ska göra det och vilka 
resurser som kommer att behövas för att utföra det. Projektledare däremot, är generalister 
med bred erfarenhet och kunskap. De måste överblicka flera organisationsområden och 
samarbeta med respektive avdelnings specialister. Det är teammedlemmarna med specia-
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listkompetensen som har hand om detaljerna medan projektledaren har ansvar för helhe-
ten. Meredith och Mantel kallar det förhållningssättet att arbeta utifrån ett systemsynsätt.  
 
Engwall (2001) menar att en projektledare är formellt utsedd och ansvarar för genomfö-
randet av ett väldefinierat uppdrag. Utan den formella och specificerade beskrivningen av 
uppdraget, riskerar projektledaren att få ett alltför stort ansvar som inte motsvaras av 
dennes befogenheter. Vidare skriver Engwall (ibid.) att det bland projektfolk finns en ut-
bredd uppfattning om att en projektledare är en kvalificerad befattning som sällan får den 
uppmärksamhet den förtjänar. Positionen för en projektledare uppfattas som mer utsatt än 
traditionella chefspositioner och det finns en rad olika orsaker till detta. Det kan till ex-
empel handla om att befattningen innebär ett större ansvar men också större frihet än vad 
projektledaren vanligtvis är van vid från andra ledarbefattningar. Det kan också vara svårt 
att finna godkännande från andra ledare och då ett projekt kan vara kontroversiellt kan 
det finnas ett motstånd till projektet från organisationen.  
 
Ytterligare en skillnad mellan linjeledare och projektledare är att de tidigare arbetar kon-
tinuerligt med sina arbetsuppgifter medan projektledare arbetar med tidsbegränsade upp-
gifter. Projektledare kan bli mer exponerade för kritik då de bedöms efter ett avslutat 
projekt beroende på om projektet uppfattas som framgångsrikt eller inte (Briner et al, 
1991).  
 
Som det beskrivs i 3.1 Ledarskap finns en diskussion om skillnaden mellan chefskap och 
ledarskap. Chefskap är något man tilldelas formellt medan ledarskap måste förtjänas. En 
möjlig skillnad mellan linjeledarskap och projektledarskap är att den tidigare har en for-
mell chefsroll medan den senare har en ledarroll och därmed måste jobba med att förtjäna 
rätten att leda sina medarbetare (Rapp Ricciardi, 2001).  

3.5. Tre aspekter på ledarskap 

Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att begreppen leadership och management används 
inom organisationsteorin och att översatt till svenska betyder de ledarskap respektive led-
ningsarbete. I svenskan betyder begreppen oftast samma sak, men Bruzelius och Skärvad 
menar att ledarskap är en del inom management och att managementbegreppet är mer 
omfattande. Ledarskap är den del av ledningsarbetet som innebär att leda människor. 
Kotter menar att ledarskap har en karaktär av att vara förändringsorienterat och innefattar 
att formulera generella visioner, inspirera och motivera individer att nå dessa visioner 
genom att genomföra förändringar i en organisation (Kotter 1996, se Bruzelius & Skär-
vad, 2004, s. 368). Kotter menar också att management i stora drag består av arbete med 
planering, budgetering och styrning för att nå effektivitet i en operativ verksamhet. Det 
krävs att ledarskapet är väl förankrat i förståelsen för hur verksamhetens affärsidé ser ut, 
vilka krav och behov som eftersträvas. 
 
Jansson och Ljung (2004) beskriver ledning och ledarskap såsom bestående av tre delar 
som hänger ihop och som sinsemellan påverkar varandra. De ser det som en bra ut-
gångspunkt att diskutera ledning utifrån de tre delarna ”leda arbete, leda människor och 
leda i organisationen”. De menar att litteraturen ofta behandlar de olika delarna var för 
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sig och att det är av vikt att förstå att de hänger ihop och att de både påverkar varandra 
och är beroende av varandra.  
 
Fortsättningsvis när vi diskuterar begreppet ledarskap menar vi att det innefattar det som 

Jansson och Ljung (2004) beskriver; att leda arbete, leda människor och att leda i 

organisationen.  

3.6. Analysmodell 

Med utgångspunkt ur Jansson och Ljungs (2004) syn på att ledarskap kan ses som tre 
delar har vi skapat en analysmodell. Ledarskap är ett pussel där en del av ledarskapet inte 
kan uteslutas, då ledarskap i stort sett hela tiden består av ett samspel mellan att leda ar-
bete, leda människor och leda i organisationen. 
 
Med ovanstående tre aspekter som utgångspunkt har vi lyft in de begrepp vi presenterar i 
teoridelen, under respektive aspekt. Begreppen vi använder oss av kan stämma in under 
alla tre aspekterna, men vi har valt att placera begreppen under den aspekt vi anser att de 
huvudsakligen hör hemma. Vissa begrepp, anser vi, finns i olika former under flera 
rubriker i modellen. Därför finns t ex kommunikation och konflikter med under alla tre 
aspekterna men med olika innebörd.  
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4. EMPIRI 

Här redovisas de resultat som vi fått fram av de intervjuer som genomförts. Vi har delat 

in kapitlet i de tre huvudområdena leda arbete, leda människor och leda i organisatio-

nen. Under varje respektive område har även gjorts en mindre indelning där vi följer 

analysmodellen och där vi under respektive avdelning redovisar linjeledarnas resultat 

följt av projektledarnas. 

4.1. Leda arbete 

Planering 

Linjeledarnas planeringsarbete är periodiskt och sträcker sig oftast över bokslut och bud-
getår. Det handlar inte så mycket om daglig planering. Många former av planeringsarbete 
sker vid specifika tillfällen varje år och ser ut på liknande sätt från år till år. Typiska lång-
siktiga planeringsarbeten är utvecklingssamtal, lönesamtal och semesterplanering. Det 
som dock skiljer sig linjeledarna sinsemellan beträffande planeringsarbete är att LL 3´s 
arbete ser annorlunda jämfört med de andra två. LL 1 säger uttryckligen att: 
 

”Så det är väldigt lite planering för min del, det måste jag säga” 
 
Ovanstående överensstämmer med vad LL 2 säger. LL 3 däremot, har ett större ansvar 
för planering, både på kort och på lång sikt. LL 3 behöver anpassa sitt arbete och ta hän-
syn till fler aspekter såsom kund och väderlek. Han säger:  
 

”Så vi försöker jobba långsiktigt, men sen blir det i alla fall att man måste parera allteftersom kun-
dernas krav ändras”.  

 
För LL 1 och LL 3 kan det ske dramatiska avvikande händelser som måste åtgärdas på 
kort sikt, helst samma dag eller på några få timmar. Då kan det krävas att en maskin 
måste repareras eller att resurser måste omfördelas med kort varsel. 
 
Planeringsarbete är en central del i projektledarnas arbete. Det som är typiskt för 
projektledarna beträffande planeringsarbete är att inför alla projekt läggs det upp en 
tidplan och en resursplan, både för de projekt som anses kortare och de som sträcker sig 
över fem år. Ett projekt delas in i olika faser där det är delmål inlagda. Till alla projekt 
tillsätts en projektgrupp och projektledarna har där inget formellt ansvar över sina 
medarbetare utan har som huvuduppgift att se till att arbetet går framåt. En av 
projektledarnas planeringsarbete sker, förutom de grova planerna som görs från början, 
genom dagliga små beslut och parering av uppkomna problem. Mycket av 
planeringsarbetet sker alltså på daglig basis. Projektledarnas befogenheter sträcker sig till 
att hålla sig inom projektets på förhand utsatta ramar. Inom dessa ramar är det dock 
ganska fritt att utföra det de finner vara lämpligt. Det är alltså ganska fria tyglar att lösa 
de problem som uppstår och i många fall är det i det närmaste ett krav, både internt och 



Stefan Henriksson                                                                                                     EMPIRI 
Emelie Hindersson 
 

 30 

externt, att de måste lösa de uppkomna problemen. Ibland kan det vara väldigt akuta 
händelser som måste åtgärdas och det kan liknas vid det som PL 1 säger: 
 

”…man har ju inte många lugna stunder på en dag om man har mycket projekt på gång. Och det är 
ju oftast något problem som dom kommer med också som man behöver lösa. Så ofta blir det mer 
brandsläckning, att man får vara med och lösa problem hela tiden, istället för att kanske jobba en-
ligt den planen, så strukturerat som man alltid vill.” 
 

Planeringsarbetet i ett projekt påverkas av olika faktorer, bl.a. vilken fas projektet är i, 
hur resurser kan fördelas och vilken storlek det är på projektet. Projektledarna påpekar att 
hur noga en planering än är, så ska man alltid vara medveten om att saker som det inte 
går att förutse kan hända, och sannolikt kommer att hända, under ett projekt. Då gäller det 
att vara flexibel och snabbt kunna göra nödvändiga ändringar i den fortsatta planeringen. 
Om något inträffar så kan ju det påverka hela projektets planering. Det kan vara alltifrån 
att en kund vill göra någon ändring till att det kan uppstå ett prioriteringsbehov mellan 
olika projekt. Då kan ett projekt få ge vika för att ett annat projekt anses viktigare just för 
stunden. Denna resursomfördelning är oftast det som ligger till grund för eventuella kon-
flikter i ett projektarbete enligt våra respondenter. En annan grund för konflikter är den 
som PL 3 nämner då det är många parter inblandade och där kraven står emot varandra, 
exempelvis intressentens krav kontra vad Miljöbalken säger. Projektledarna säger att 
planeringsarbetet i de allra flesta projekt i sina respektive företag ser liknande ut och 
följer någon form av projektmodell. Projektmodellen behöver inte följas till punkt och 
pricka, men modellen ligger till grund för arbetets framåtskridande.  

Dokumentation och uppföljning 

För linjeledarna handlar dokumentering mycket om instruktioner av olika slag, alltifrån 
arbetsbeskrivningar och övriga instruktioner till hur beslutgångar ska genomföras. Denna 
form av dokumentering är inte så frekvent, inte periodisk, utan sker vid behov.  
 
LL 2 säger att det är mycket regler för ekonomiadministration som dokumenteras, inte 
direkt vad som görs utan mer hur det ska genomföras. Det kan handla om hur fakturor 
ska hanteras och hur systemet i stort fungerar.  
 
För LL 1 och LL 3, som har en kund att tänka på, finns det också en daglig dokumente-
ring. Detta är en dokumentering som inte direkt sköts av linjeledarna, men som ändå är 
underlag för en i stort sett daglig uppföljning. I LL 1: s fall handlar det om att mannarna 
ute i produktionen för en daglig dokumentering i form av dagbok, avvikelserapporter och 
tillbudsrapporter. Denna dagliga dokumentering har LL 1 till sin hjälp när han gör daglig 
uppföljning för att hålla problemen i schack. Annan uppföljning sker månadsvis där det 
tittas på de största förlusterna och var de måste sätta in mer resurser. Även LL 3 säger att 
på de månatliga mötena som han har med sina medarbetare så sker en uppföljning av vad 
de presterat föregående månad. 
 
Linjeledarna utför alltså sällan dokumentation från egen penna. Undantaget kan vara vid 
utvecklings- och lönesamtal med medarbetare.  
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Projektledarna använder sig i stort av två olika sorters dokumentation. En form av doku-
mentation har syftet att beskriva planer på längre sikt för hela projektet och är något som 
görs i en tidig fas av projektet. Ofta handlar det om det planerade arbetet, som nämns i 
stycket ovan, som dokumenteras ur ett långsiktigt perspektiv, över hela projektet. Exem-
pel på sådan dokumentering är riskanalyser, arbetsplaner och kontrakt med kund. PL 2 
har även en dokumenttidplan för att veta när dokument ska levereras till kund. De använ-
der sig också av dokumenthotell som både kunden och företaget kan ta del av. PL 2 
uttrycker även att den nedtecknade projektplanen kan fungera som ett hjälpmedel för nya 
projektledare. 
 
Den andra formen av dokumentering utförs på kort sikt och sker kontinuerligt genom 
hela projektet. Exempel på det kan vara att man för dagbok, skickar dokument till kund 
och/eller progressrapporterar. Den dokumentering som sker på kortare sikt kan användas 
både internt, till ledningsgrupps- och/eller styrgruppsmöten, och externt till kund. Dess-
utom ligger den kortsiktiga dokumentationen till grund för en egen lägesbedömning av 
projektets progress. PL 1 uttrycker sig så här när det gäller om hur dokumentering ska 
hanteras:  
 

”Sen gäller det ju att hålla dom här vid liv också under hela projektet då, för det förändras ju hela 
tiden.” 

 
Både den långsiktiga och den kortsiktiga dokumenteringen ligger ofta till grund för 
uppföljningsarbete för projektledarna. Uppföljningsarbetet handlar mycket om att 
kontrollera uppsatta planer och dokument, och se om de följs. När uppföljningsarbete 
med kund sker har det ofta föregåtts av dokumenterade produktbeskrivningar och även 
beskrivning av projektets läge. Som nämns ovan är dokumentationen av planerna och 
dess förändringar ett medel att kommunicera med ledningsgrupp/styrgrupp vid 
uppföljningsmöten.  

Kommunikation 

Linjeledarna har ett formellt möte en gång i månaden som de har tillsammans med sina 
närmsta medarbetare. Dock har LL 1 en tätare mötesfrekvens med möten med de när-
maste en gång i veckan.  
 
LL 2 menar att den mesta formella kommunikationen är reglerad med en tidskalender. 
När saker ska presteras till exempel delårsbokslut finns formella möten och samtal inbo-
kade. LL 3 påpekar vikten av att alla är med på mötena och säger sin mening. Den vikti-
gaste kommunikationen för en ledare anser LL 3 vara att kommunicera målet med verk-
samheten och göra dessa tydliga. 
 
Den största delen av kommunikationen för att föra arbetet framåt utförs dock på ett in-
formellt vis hos alla linjeledarna, det vill säga utan att möten eller samtal är inbokade. 
Dagligen sker samtal med exempelvis medarbetare, övrig organisation och andra utanför 
organisationen. Information sprids via skiftmöten, arbetsplatsträffar och även i mer in-
formella former då det sker ett informationsutbyte direkt med individerna. 
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Projektledarna har formella möten med projektgruppen åtminstone en gång i månaden. 
Detta är delvis beroende av/på vilken fas som projektet befinner sig i. Vid vissa perioder 
och faser kan det behövas projektgruppsmöte en gång i veckan. Ett projekt som pågår 
under längre period behöver inte ha så tätt mellan mötena, som ett kortare projekt. Det är 
av stor vikt att projektmedlemmar tar del av, och är delaktiga i, projektmötena. Dock är 
det inte nödvändigt att alla projektmedlemmar är med under hela projektgruppsmötet, då 
en del information bara handlar om vissa delar av projektet och inte berör alla. Den for-
mella informationen sprids även informellt, t ex då olika projektmedlemmar möts i korri-
doren etc.  
 
Alla anser att information sprids bäst och arbetet blir enklare när man kan träffas fysiskt i 
projektgruppen. Men vid de tillfällen som projektmedlemmar sitter på olika ställen, så 
kan information spridas med hjälp av telefon, mail och videokonferenser.  
 
Projektledarna är överens om att kommunikation är viktigt för att de ska hålla sig ajour. 
Det är viktigt att en projektledare lyssnar och pratar med alla inblandade för att höra hur 
det går. PL 1 uttrycker vikten av det med att säga:  
 

”Det är ingen idé då att sitta som ledare och bara vänta på att alla ska komma med sina rapporter, 
utan man måste hela tiden prata med folk.” 

 
För att belysa hur stor del kommunikation utgör av en projektledares vardag lyfter vi 
fram det PL 2 säger: 
 

” Det dagliga arbetet för mig består mest av kommunikation då. Kommunikation internt och ex-
ternt med kund…. det är nog 80 procent av dagen.” 

4.2. Leda människor 

Kommunikation med individen 

Linjeledarna försöker alltid ha direktkontakt med individerna och mail är något som inte 
används speciellt ofta. Antalet medarbetare som linjeledarna har ansvar för har inverkan 
på hur kommunikation ser ut. LL 1 som är ansvarig för ungefär 200 personer har svårt 
med att ha en kontinuerlig kommunikation med alla individer i jämförelse med LL 2 och 
LL 3 som har direkt ansvar för sex respektive elva personer. För att kommunicera med 
varje individ tar LL 1 hjälp av sina formella informationskanaler i form av arbetsledare. 
De får i sin tur föra informationen vidare till mannarna ute i produktionen. LL 2 säger att 
han har en liten grupp att leda där det är lätt att ha en informell kommunikation. LL 2 och 
LL 3 pratar om samma syfte med att lära känna sina medarbetare. De uttrycker vikten av 
att veta hur individen fungerar och hur den önskar ha kommunikation. Det ligger också i 
linjeledarnas ansvar att utföra utvecklingssamtal och lönesamtal, vilket sker minst en 
gång per år. 
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Även projektledarna försöker i möjligaste mån att söka direktkontakt med projektmed-
lemmarna. De tycker att de är viktigt att prata direkt med individen. Denna direktkontakt 
blir svår med dem som sitter på annan ort och då får kommunikationen ske via telefon 
och mail. De upplever det som mycket enklare att kommunicera med projektmedlem-
marna när alla sitter samlade på ett ställe. PL 1 och PL 3 skiljer sig lite i sitt sätt att kom-
municera med individen. PL 1 tycker att det är viktigt att lära känna projektmedlemmarna 
och anpassar sin kommunikation efter vilka han pratar med. En del vill ha kontakt hela 
tiden och andra har inte alls samma behov av det. PL 3 för sin kommunikation med pro-
jektmedlemmarna på en arbetsmässig nivå. Projektledarna har inga formella samtal an-
gående löneförhandlingar och utvecklingssamtal med sina projektmedlemmar. 

Hälsa   

Alla linjeledarna påpekar att ansvaret för medarbetarnas hälsa ligger hos dem. Det utförs 
hälsokontroller med hjälp av företagshälsovården. Förbättringar inom den fysiska ar-
betsmiljön sker hela tiden. Då de arbetar inom olika branscher finns det också olika saker 
att ta i beaktande beträffande den fysiska arbetsmiljön. LL 1 och LL 3 som har maskiner 
att ta hänsyn till har mer att se över, i form av buller och olämpliga arbetsmoment, än vad 
LL 2 har. Beträffande personalens hälsa är det enklare att arbeta med den fysiska arbets-
miljön än t ex den psykiska hälsan. För som LL 2 säger: 
 

”Om nån vill ha en ny stol är det inga problem men däremot har vi haft och har ett antal långtids-
sjukskrivningar då på grund av någon form av utbrändhet och det är svårare att hantera.” 

 
Projektledarna har inget formellt ansvar för projektmedarbetarens hälsa. Det de däremot 
upplever är att de indirekt har ett ansvar för personalens hälsa. Det kan vara den fysiska 
arbetsmiljön som inte är tillfredsställande, vilket exempelvis kan vara brister i eller 
avsaknad av skyddsutrustning eller att transporter av produkter sker med dåliga 
transportmedel. PL 3 säger att på honom ligger det ett arbetsmiljöansvar och att han 
också har ett straffansvar. Projektledarna kan också upptäcka om en projektmedlem inte 
har så god hälsa och kan ta upp det med linjeledaren. Då linjeorganisationen inte har 
möjlighet att upptäcka problem med den fysiska arbetsmiljön eller kanske inte heller 
träffar projektmedlemmarna så ofta, så ser projektledarna det som naturligt att de för 
vidare det till linjeorganisationen eller någon kund eller intressent i projektet. 

Kompetenshöjning 

Alla linjeledarna säger att ansvaret för kompetensutveckling ligger hos dem och att de 
arbetar för att höja kompetensen. Vissa arbetsmoment kräver att en medarbetare bör 
kunna specifika saker, men det gäller också att se vilka av medarbetarna som verkligen 
vill kompetensutveckla sig. Samtal med de anställda brukar handla om medarbetarna vill 
höja sin kompetens. 
 
Projektledarna menar att kompetensutveckling av en individ är linjeledarens ansvar och 
inte projektledarens. Dock kan det vara så att ett specifikt projekt behöver en specifik 
kompetens och då kan en projektmedlem t ex få gå en kurs. Men då är det för att 
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kompetensen behövs för själva projektet och inte för individen. Projektledaren kan inte 
själv bestämma om individens kompetensutveckling, men kan däremot föreslå att vissa 
projektdeltagare behöver höja kompetensen inom något område. 

Motivation och inspiration 

LL 1 och LL 3 försöker höja motivationen med att grupperna sätter upp egna mål för 
gruppen och arbeta gentemot dem. Det är viktigt att målen är tydliga och att gruppen 
känner att de kan uppnå dem. Då blir det lättare för gruppen att utvecklas och utföra sina 
arbetsuppgifter bättre, då de ser vad de behöver utveckla och arbeta emot. LL 3 ger ex-
empel på hur han tänker: 
 

”Så det är ett sätt att hålla motivationen uppe och inspirationen med. Att man hjälps åt att skapa 
den här plattformen för: så här vill vi bli bemötta, så här vill vi jobba, så här roligt vill vi att det 
ska vara.” 

 
LL 3 anser att nå ett mål är en motivationsfaktor i sig. Ett annat sätt som LL 1 har för att 
motivera sina anställda är att ge dem information om vad som händer ute på marknaden. 
LL 2 säger att det handlar om att fördela arbetsuppgifterna och individrelatera dem, så att 
man ger de mer kvalificerade uppgifterna till dem som vill ta på sig mer. LL 2 tycker att 
arbetet med motivation och inspiration är något som man borde tänka på mer och även 
utföra kortsiktiga åtgärder. Det kan ske genom att ge beröm för det dagliga arbetet och 
rutinarbetet. Han säger: 
 

”Det är ju lätt att man bara noterar de stora utvecklingsfrågorna och inte uppmärksammar det dag-
liga arbetet som kanske är det viktigaste. Det är kanske något som man skulle vara bättre på. Dag-
ligt beröm.” 
 

För att motivera och inspirera sina medarbetare försöker projektledarna delegera ut ar-
betsuppgifter. PL 2 vill inspirera sina delprojektledare med att själva ha direktkontakt 
med kunden då han precis som PL 3, tror att det skapar större motivation om arbetet 
delegeras. PL 2 tror att motivationen hos projektdeltagarna höjs om de får vara med och 
installera och starta upp produkten ute hos kunden. Uppfattningen hos PL 1 är att det är 
olika hur människor behöver motiveras, då vissa inte alls behöver motiveras, medan 
andra behöver pushas hela tiden. Han tycker också att det är han som är ansvarig för 
arbetet med att motivera och inspirera sina medarbetare. 

Konflikter med en individ 

Linjeledarna är överens om att det som oftast framkallar konflikter ligger på en saknivå 
och inte så mycket på personnivå. Exempel på vad som kan förorsaka konflikter är hur en 
inställning ska vara på en maskin, otydligheter i form av vem som ska göra vad eller om 
målbilden skiljer sig i arbetsgruppen. För att bena ut konflikter krävs att man sätter sig 
ner och pratar om det och diskuterar sig fram till en bra lösning eller, som LL 3 säger, en 
gemensam målbild: 
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” …man ska se till att man har gemensam målbild. Det är det här vi ska nå. Då tar man bort en 
massa konfliktytor...”   
 

Ansvaret att lösa konflikter ligger hos linjeledaren, men det ska vara så högt i tak mellan 
ledaren och medarbetaren, säger LL 3, att i stort sett vad som helst ska kunna sägas och 
att det är bådas uppgift att lösa konflikten.  
 
Projektledarna säger att om det skulle uppstå en konflikt med en individ så handlar 
mycket om att ta reda på varför det uppstått en konflikt och sen försöka lösa den. Skulle 
det inte gå att lösa konflikten går ärendet vidare till linjeorganisationens chef, vilket är 
något som händer ytterst sällan. Ett sätt att undvika konflikter i ett projekt är att få rätt 
personer på rätt plats. PL 1 säger att det kan det kan hända att alla i projektet inte håller 
med om hur saker bör göras och då kan det hända att det är någon konflikt som måste 
diskuteras och lösas. Han menar också att det vid vissa fall kan vara bra att undvika 
konflikter och ibland dåligt. För stämningens skull kan det vara bra att undvika 
konflikter, men ska ett projekt pågå i tre år kan det bli jobbigt om inte konflikter löses. 
Han förklarar: 

 
”Det är en svår grej, konflikter…för man vill ju ha en bra stämning i projektet, man vill ju helst 

undvika konflikter ibland då för att ha en bra stämning.”  

Inflytande 

Sett ur linjeledarnas perspektiv, som leder i olika former av verksamheter, har deras 
medarbetare olika stort inflytande på sitt arbete. LL 1 nämner att han försöker så mycket 
det går att lyssna på personalen och att han försöker vara tillgänglig så mycket som det 
går, men att det är svårt med så många anställda. Men vid förbättringsprojekt är det till 
och med operatörer som leder arbetet. LL 2: s fall tycker han att hans anställda är 
självständiga och har stort inflytande på sitt arbete. LL 3 menar att inflytandet beror på 
ålder och erfarenhet: 
 

”En som jobbat i 25 år och är duktig han har ju större inflytande på verksamheten än en ny, så är 
det naturligtvis.”  

 
Den erfarne kan påverka i större grad hur denne ska utföra jobbet. När arbetet ska disku-
teras i gruppen försöker LL 3 att ge olika personer olika roller för att alla ska kunna ge 
sitt bästa:  
 

”Om man har nån glad skit får man säga att han ska vara en glad skit och lätta upp stämningen. 
Jag förväntar mig inte att du har världens bästa råd eller lösningar på problemet men du ska åtmin-
stone bidra med det här.”  
 

När vi pratar om inflytande säger PL 1:      
 
”…alla har inflytande, alla måste ha inflytande. Det är det en projektgrupp handlar om.” 

 
Speciellt viktigt, säger projektledarna, är det när projektledaren jobbar med discipliner 
som denne inte hanterar själv, för då är arbetet helt beroende på att alla kan komma till 
tals och lösa uppgifter. Medarbetarna kan komma med idéer och lösningar som gör att 



Stefan Henriksson                                                                                                     EMPIRI 
Emelie Hindersson 
 

 36 

projektet effektiviseras och håller nere konstruktionstimmarna. Men det finns gränser för 
hur mycket de kan vara med och bestämma, för det håller inte om alla alltid ska få sin 
vilja igenom. 

Förtroende 

Linjeledarna säger att förtroende inte är något man får, utan är något man förtjänar. För 
att förtjäna det krävs att människorna behandlas rättvist och schyst och att en ledare inte 
försöker låtsas något utan vara så ärlig som möjligt, att medarbetarna förstår att en ledare 
inte är någon gudfader som ska bestämma allt. Förutom det säger LL 1 att: 
 

”Om man lovar nåt så måste man hålla det.”   
 

LL 3 säger att genom att ge feedback skapar man förtroende. Feedbacken ska ske genom 
att både ge positiv respons och genom att ha synpunkter när det går dåligt. Uppskattning 
är något som inte går att ge för mycket av. LL 3 säger också att han försöker säga något 
tydligt bra till någon varje dag. 
 
Projektledarna pratar om att kompetens är viktigt för att bygga förtroende, annars är det 
lätt att det blir en förtroendekris. Det handlar om att om projektledaren har kunskap så 
skapar det trygghet. Det handlar också om att lyssna på medarbetare, delegera ansvar och 
att inte köra över folk. 

Gruppdynamik 

För linjeledarna är det en naturlig del att tänka på hur en grupp fungerar. LL 1 säger att 
han tänker mycket på hur skiftgrupperna fungerar och han märker tydligt när teamen ge-
nomgår en förändring. Om det kommer en ny eller en vikarie är teamen inte lika långt 
gångna i mognadsgrad, gentemot de som jobbat ihop i flera år: 
 

”Man ser sambanden mellan ett maskinlag som jobbat i flera år. De är trimmade ihop. De gör 
handtecken till varann. Det är en klass högre.” 

 
LL1 har större acceptans för en färsk grupp medan han ställer högre krav på en mogen 
grupp. LL 2 jobbar inte med något specifikt för att utveckla gruppen men säger att det är 
en naturlig del för ledarskapet att försöka se det som händer i gruppen. Men ett sätt som 
kan ha en positiv inverkan är om alla kan sitta i samma korridor och nu när det är dags 
för centralisering av verksamheten, ska det eftersträvas att nå en lokalmässig 
hopflyttning. LL 3 är medveten om att det finns olika roller i en grupp och delar aktivt ut 
roller till olika individer för att skapa ett väl fungerande team både i arbetet och i 
gruppen: 
 

”…försöker bygga så att olika människor får olika roller i gruppen. Visst är det så att man inte kan 
göra om människor heller men man kan stötta eller dämpa eller ge vissa pushar i riktningar.” 
 



Stefan Henriksson                                                                                                     EMPIRI 
Emelie Hindersson 
 

 37 

För projektledarna förkommer det inget aktivt arbete med gruppdynamik. Det finns inga 
formaliseringar för de ”mjuka” sidorna i ett projektarbete. Det förekommer ingen 
teambuildning eller något liknande. 

Konflikter i gruppen 

Linjeledarna menar att det sällan uppstår konflikter, men att de är medvetna om att det 
förekommer personliga konflikter som inte alltid kommer upp till ytan. Men vid de till-
fällen som det uppstår så är det viktigt att ta upp det och att vara öppen och noga med att 
se till att ingen blir överkörd. 
 
Konflikter projektgrupperna handlar nästan uteslutande om frågor som rör arbetet och 
nästan aldrig om några personliga frågor. Konflikterna uppstår oftast mellan olika delar i 
projektet, antingen mellan exempelvis medlemmar som arbetat med produktion och tek-
niker eller så kan det vara mellan enheter som är placerade på olika platser i världen. Då 
har projektledaren en stor roll som en kommunikatör mellan de olika grupperna eller en-
heterna. 

Kommunikation i gruppen  

LL 1 säger att det finns en databas där nya instruktioner läggs upp och alla måste gå in 
och läsa. LL 2 nämner att gruppen fikar och lunchar tillsammans och LL 3 berättar att 
kommunikation kan ske på olika sätt och olika mycket beroende på att gruppen sitter ut-
spridd på olika orter. LL 3 skickar ut information till alla grupper och han är säker på att 
det kommuniceras inom gruppen utan hans medverkan. Information till gruppen sker via 
de möten som vi skrev om i kommunikation med individen.  
 
Projektledarna säger att när det tas beslut så är det viktigt att alla får samma information 
samtidigt. Antingen via mail och för PL 2: s del finns det en gemensam databas där all 
information läggs upp. Det finns olika sätt som kommunikation i gruppen kan utföras på. 
Informella samtal inom gruppen kan ske dagligen och så medverkar projektmedlemmar 
på konferenser/möten där de uppdaterar sig om vad som sker i projektet. Kommunikation 
förutom det som handlar om leda arbete förekommer sällan eller inte alls. 

4.3. Leda i organisationen 

Kommunikation 

För linjeledarna genomförs det ledningsgruppsmöten en gång per månad. 
Kommunikationen med den övriga organisationen skiljer sig lite linjeledarna sinsemellan. 
LL 1 kommunicerar nästan aldrig med övriga organisationen, utan bara vid särskilda 
ärenden. Han har heller aldrig kontakt med kund. LL 2 däremot har många formella 
möten och då han är en stödfunktion för hela organisationen har han daglig kontakt med 
intressenter och LL 3 står i direktkontakt med kund. 
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Vid kommunikation med övriga organisationen deltar projektledarna på styrgruppsmöten 
och/eller ledningsgruppsmöten, där projekten följs upp. Frekvensen på dessa möten är lite 
olika på grund av vilken fas projektet befinner sig i, men de genomförs åtminstone en 
gång per månad. Vid något eller några fall under projektets gång, ofta kopplat till varje 
fasavslut, finns även kunden och andra intressenter med vid ett möte. Projektledarna står 
alltid i direktkontakt med kunderna, vilket är något som de tycker är viktigt, för både 
kunden och dem som projektledare. Veckorapportering och/eller progressrapportering till 
sin närmaste chef eller till någon i den övriga organisationen förekommer också, liksom 
kommunikation med de linjeledare som har intresse i projektet, antingen av projektet i sig 
eller att de har projektdeltagare som medverkar i projektet. 

Konflikter 

Linjeledarna är ansvariga när det gäller konfliktlösning. De konflikter som kan uppstå 
handlar ofta om vilka ansvarsområden olika arbetsfunktioner har och vad som ska göras 
och inte göras. LL 3 säger uttryckligen att det gäller att själv lösa konflikterna. LL 3 som 
står i direkt kontakt med kund har således ytterligare orsak och ett problemområde som 
kan leda till konflikt, men konflikter med kund ska i möjligaste mål undvikas. 
 
För projektledarna handlar konflikter med övriga organisationen oftast om resurser och 
resursprioriteringar. Dessa konflikter behandlas vid de möten som genomförs. PL 1 sä-
ger: 
 

”Resurser kommer att flyttas mellan projekt och det måste det kunna få göra, annars så funkar ju 
inte en organisation då. Men det är, det är en jobbig sak som projektledare.”  

 
Det kan även förekomma konflikter med kunder vid ändrade villkor och då gäller det att 
vara smidig i kontakten med kunden. Vid förhandlingssituationer måste man vara rak och 
tydlig för att undvika konflikter. Relationen med kunden är viktig och i särskilda fall 
kallas en tredje part in från organisationen för att reda ut konflikten och exempelvis kan 
det handla om ökad kostnad. Konflikter kan i PL 2: s fall vara av kulturell karaktär, där 
kulturkrockar kan ligga till grund för hur saker och ting ska hanteras. För PL 3 kan även 
miljöbalken och trafiksäkerhetsfrågor påverka och ligga i konflikt med vad en kund har 
för önskemål eller vad som är önskvärt för projektet. 

Ledarens position och ställning 

Linjeledarna upplever att de har ett stort ansvar och en stark ställning i organisationen. 
De har alla ett personalansvar vilket innefattar att också anställa personal. De har alla ra-
mar att rätta sig inom, både av ekonomisk karaktär och vad lagstiftningen säger. LL 1 och 
LL 3 har också ett åtagande gentemot kund att de aldrig ska stå utan material. 
 
Projektledarna är organisationens ansikte utåt och de har alla en ansvarsfull ställning. De 
har ett ekonomiskt ansvar för projektet och inom projektets ramar har de i det närmaste 
ett krav på sig att ordna det mesta. Projektledarna anser att statusen som projektledare har 
höjts med åren och nu känner alla att de har en hög status inom organisationen. Det kan 
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dock vara lite beroende av företagets vana av att arbeta i projekt. En organisation som 
inte arbetar så mycket i projektform utan bara gör det vid vissa tillfällen, där har projekt-
ledarna en inte fullt så hög status. Men hos de organisationer som ständigt arbetar med 
projekt, är projektledarens ställning och status hög. Det finns också ofta bestämt i en 
arbetsbeskrivning hur stor summa pengar som en projektledare har attesträtt till. Det som 
överstiger det beloppet måste få ett godkännande. Men det är inte alltid som attesträtten 
efterföljs, utan som PL 2 säger: 
 
 ”De förväntar sig av oss, de litar på att vi tar de rätta besluten då.” 

Organisationens gemensamma kultur 

Respondenterna ställde sig lite frågande till vad vi menade med påverkan från kultur och 

ståndpunkter. Vi tvingades att ställa om frågan några gånger och exemplifiera för att få 

svar.  

 
LL 3 menar att han är en del av kulturen och därmed både påverkar och påverkas av den. 
Det är viktigt att ta åt sig av kulturen till exempel de visioner som företaget har och göra 
om dem till sina egna. Koncernchefen har en viktig roll i att sprida företagets visioner så 
att det blir lättare att prata om dem i övriga organisationen. LL 1 har även han funder-
ingar över att permanenta en chefsfilosofi i företaget.  
 
För en projektledare hänger mycket av arbetet på hur van organisationen är på att arbeta i 
projektform. I ett företag som inte arbetar med projekt, kan det uppstå bekymmer som gör 
det mycket svårare för en projektledare. T ex kan det vara hur kommunikationen ska 
utföras eller hur problem som uppstår i projektet ska hanteras. Det kan även vara så att 
projektledaren kan få ett högre ansvar än vad han egentligen ska ha och kanske inte heller 
alltid får den hjälp eller det stöd han behöver. I ett företag som har en tradition av att 
jobba i projekt blir det lättare för en projektledare, då organisationen runt ett projekt of-
tast redan finns uppbyggd. PL 2 som ofta har utländska intressenter och också har projekt 
som utförs på internationell mark, säger att i de fall kulturkrockar uppstår så måste en 
anpassning till kundens kultur ske i så stor utsträckning som möjligt. 
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5. ANALYS  

Upplägget i detta analyskapitel följer samma mönster som teori- och empirikapitlen. Vi 

jämför här teoridelen i uppsatsen med empirin. I slutet av varje område belyser vi de 

likheter och skillnader som vi sett i vår empiriska studie mellan de olika ledaruppdragen. 

Figurernas tre fält illustrerar analysmodellens tre överlappande områden. 

5.1. Leda arbete 

Planering 

En linjeledares planeringsarbete är övergripande och är till stora delar tidsbundet. Ovän-
tade händelser som kräver snabba omfördelningar sker undantagsvis. Detta stämmer väl 
överens med Eklund (2002) som pratar om att en linjeledare utför återkommande upp-
gifter. Planeringsarbetet hos våra linjeledarrespondenter kan även sinsemellan se olika ut. 
Till exempel kan en del av planeringsarbetet läggas ut på en annan funktion i organisatio-
nen. 
 
Beträffande planeringsarbete för en projektledare, stämmer våra empiriska studier väl 
överens med vad som till exempel Börjesson och Lisiderius (1999) säger. Både empirin 
och teorin säger att planeringen är en central del i ett projektarbete och bör präglas av 
flexibilitet. Projekt delas in i faser och det görs tidsplaner. Planering sker med två per-
spektiv, på kort och på lång sikt, där det görs grova planer i projektets inledning och som 
sedan justeras efterhand beroende på projektets framåtskridande. En projektledares var-
dag handlar om att parera problem. Ett projekt har strikta ramar och är styrt av projektets 
mål och arbetsmetodik, men inom dessa ramar har projektledaren relativt fria tyglar att 
lösa problem som uppstår. 
 
För att jämföra de två olika ledarskapsuppdragen, sett utifrån våra intervjuer, så går det 
att se att i ett längre projekt, som sträcker sig över exempelvis fem år, liknar planerings-
arbetet till viss del hur det ser ut i en linjeorganisations planeringsarbete. Planeringen av 
budget och resurser görs i längre tidsintervaller, typ halvårsvis eller årsvis. På samma vis 
kan en typisk akut problemlösning för LL 1 och LL 3 påminna om en projektledares var-
dag. Den oförutsedda uppgiften bör lösas på så kort tid och så bra som möjligt. 
 
Generellt bland våra respondenter är att en linjeledares planering sträcker sig över en 
längre period och sker på återkommande basis, år efter år. För en projektledare där varje 
projekt är unikt, varierar planeringen efter vad som krävs för det specifika projektet. Det 
krävs också ofta under projektets gång att händelser som inträffar måste pareras vilket 
gör att planeringen måste göras om. Planeringsarbetet för en projektledare är från början 
långsiktigt för hela projektet, men behöver ideliga korrigeringar under projektets gång. 
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Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Långsiktigt 
• Återkommande 
• Övergripande 

• Längre projekt liknar 
linjeverksamhetens 
långsiktiga planering 

• Kortsiktigt 
• Flexibelt 
• Detaljrikt 

Tabell 1 Planeringsarbete 

Dokumentation och uppföljning 

Det dokumentationsarbete som handlar om arbetssätt och instruktioner som Hansson 
(1989) pratar om, stämmer bra överens med vad linjeledarna i denna undersökning säger. 
Precis som Nilsson (2003) säger ligger dokumentation till grund för reglering och upp-
följning. 
 
Det som Lööw (1999) skriver om som lämpliga former av dokumentering stämmer väl in 
på vad projektledarna använder sig av. Både teorin och empirin nämner dagböcker och 
det som Lööw beskriver som projektrapport benämner projektledarna som progressrap-
port. Dessa rapporter, säger både teorin och empirin, visar projektets status och används 
som redovisning vid till exempel ett styrgruppsmöte. Lööw skriver också att dokumente-
ringen ligger till grund för uppföljningsarbetet, vilket projektledarna överensstämmer i. 
 
En likhet mellan de två uppdragen är att alla ser dokumentering som viktig och att den är 
ett bra verktyg för uppföljningsarbetet. Den stora skillnaden ligger i syftet med 
dokumentationen. Projektledaren dokumenterar dels planeringsarbetet som fungerar som 
underlag för uppföljning, medan linjeledare dokumenterar arbetsinstruktioner.  
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Arbetsinstruktioner 
 

• Dokumentation till grund för 
uppföljning 

• Dagböcker 
• Progresstrapporter 

Tabell 2 Dokumentation och uppföljning 

Kommunikation 

Mycket av en linjeledares vardag handlar om kommunikation. Det stämmer med det 
Irving (2005) menar, att kommunikation är något som upptar mycket av en ledares tid. 
Dagligen sker samtal, både formella och informella, med medarbetare och övriga inom 
och även utanför organisationen. Linjeledarnas möten med all personal sker med viss 
periodicitet, till exempel en gång i månaden. Irving (ibid.) säger att den vanligaste formen 
att förmedla information i ett företag är precis det att samla alla människor och delge dem 
budskapet samtidigt. I teoriavsnittet tog vi upp att informationsverksamheten i 
organisationer ökar ständigt och att de nya medierna utgör en vanlig informationskanal 
(Irving, 2005). Den utvecklingen ser vi inte hos våra linjeledare då de poängterar att de 
föredrar direktkontakt. 
 
Som vi skriver i empirin så är mycket av den formella kommunikationen för en linjele-
dare reglerad med tidskalender och att den största delen av kommunikationen sker på in-
formell basis. 
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Att kommunikation är en stor del av dagen som projektledare tydliggörs av PL 2 som 
säger att 80 procent av hans dag består av kommunikation. Projektledarna är ense med 
det som Cleland och Ireland (2002) säger att en projektledare behöver kommunicera åt 
många olika håll, alltifrån företagsledningen och den egna projektgruppen, till kunder 
och/eller övriga intressenter. 
 
Alla ledare påstår att mycket av en arbetsdag består av kommunikation. Ledarskapsupp-
dragen sinsemellan skiljer sig på så vis att det krävs en tätare kommunikationsfrekvens 
för en projektledare än för en linjeledare. Det verkar som att arbetssituationen kräver att 
till exempel beslut måste fattas i snabbare takt. Annat som skiljer sig är hur möten är in-
planerade. Linjeledarna menar att möten följer en bestämd tidskalender medan projektle-
dares mötestillfällen bestäms av vilken fas projektet befinner sig i.  
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Möten följer en 
tidskalender 

• Stor del av arbetet 
• Formella möten 

 

• Möten följer projektets 
faser 

• Tätare kommuni-
kationsfrekvens 

• Fler aktörer att 
kommunicera med 

Tabell 3 Kommunikation 

5.2. Leda människor 

Kommunikation med individen 

Enligt vår empiriska undersökning sker kommunikation mellan linjeledaren och indivi-
den dagligen och då med direktkontakt. Naturligtvis har LL 1 svårt att ha daglig kommu-
nikation med alla individer, men han har dagligen kommunikation med någon medarbe-
tare. Det är viktigt för linjeledarna att veta hur individen fungerar och önskar ha kommu-
nikation och det poängterar även Irving (2005) då han pratar om att kommunikationen 
måste anpassas till individens önskemål.  
 
En viktig del, anser Franzén (1996), är utvecklingssamtalet. Detta samtal är det viktigaste 
verktyget för en konstruktiv dialog mellan en chef och en medarbetare. Ansvaret för 
utvecklingssamtalet ligger på linjeledarna, då projektdeltagarna är anställda i linjeorgani-
sationen och lånas ut som resurser till projekten. Ett sådant samtal ligger på de linjeledare 
vi intervjuats ansvar och genomförs i regel en gång per år. Ett annat individuellt samtal är 
lönesamtalet, som också det utförs en gång per år. Storleken på gruppen som ledaren ska 
kommunicera med spelar roll för typen av kommunikation. Om gruppen är mycket stor 
fungerar det inte att ha direktkontakt med alla individer utan det krävs att andra former av 
kommunikation används. Så är fallet med en av linjeledarrespondenterna. Enligt Irving 
(2005) kan det uppstå svårigheter när man förmedlar budskap till en grupp eftersom 
återkopplingen hindras och det är svårt att se hur informationen tas emot av varje enskild 
individ. Den linjeledare som har en stor arbetsgrupp under sig löser det genom att utnyttja 
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arbetsledare som informationskanal, men då kan en del av återkopplingen på budskapet 
gå förlorat. Ur de andra respondenternas svar går det att utläsa att som ledare för relativt 
små grupper går det lätt att ha informella samtal. Att utföra informella samtal beror delvis 
också på om det ligger naturligt i ledarens egen personlighet. Även om det inte ligger för 
ledaren naturligt att småprata med sina medarbetare så finns en förståelse för att det 
förbättrar relationen mellan ledare och medarbetare.   
 
Projektledarens kommunikation med individen präglas av att ta hänsyn till vart projekt-
medlemmarna fysiskt befinner sig för att sedan anpassa sin kommunikation med indivi-
den till det. En annan aspekt på hur kommunikationen ser ut är att olika projektledare har 
olika intentioner med sin kommunikation med individen. Någon ser kommunikationen 
som endast ett sätt att leda arbetet framåt medan de andra reflekterar över nyttan att lära 
känna sina medarbetare. Då kommunikation endast har som syfte att föra arbetet framåt 
kan en gemenskap gå förlorad så som Cleland och Ireland (2002) säger. De menar att det 
är viktigt att förstå och acceptera den informella kommunikationen som pågår i ett pro-
jekt och se vad den kan göra och inte kan göra för att höja projektets effektivitet.  
 
Hur kommunikationen utförs är alla ledarna överens om. De försöker i möjligaste mån att 
ha direkt kommunikation med individen. Syftet med kommunikationen kan dock skilja 
sig åt. Linjeledare strävar efter att lära känna individen men gruppstorleken bestämmer 
med vilken frekvens ledaren kommunicerar med individen. Generellt för undersökning-
ens projektledare handlar projektledarens uppdrag om att leda arbetet framåt och inte så 
mycket om att kommunicera med ”människan bakom” yrkesrollen. Men det kan finnas 
undantag, som även stämmer överens med linjeledaruppdraget. Kommunikation med in-
dividen behöver inte alltid vara så knutet till vilket uppdrag en ledare har utan det ligger i 
ett personligt intresse hos ledaren. Vissa kommunicerar med individen för att få en bättre 
relation, medan andra kommunicerar med ett arbetsmässigt syfte. 
 

Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Utvecklingssamtal 
• Lönesamtal 
• Strävar efter att lära 

känna individen 

• Eftersträvar direktkontakt 
med individen 

• Personligt intresse styr 
graden av kommunikation  

• Kommunicerar för att 
föra arbetet framåt och 
inte för att utveckla 
relationer med indi-
viden 

Tabell 4 Kommunikationen med individen 

Hälsa   

Irving (2005) säger att en chef kan genomföra förbättringar och förebygga problem med 
individens hälsa. Empirin säger att arbetet med den fysiska arbetsmiljön och individens 
hälsa förekommer kontinuerligt, både för linjeledarna och för projektledarna.  
 
Beträffande arbetet med medarbetarnas hälsa går det att se skillnader på hur ansvaret ser 
ut för linjeledaren respektive projektledaren. Projektledaren har inget formellt ansvar för 
individens hälsa, vilket en linjeledare har. Däremot förekommer det att en projektledare 
har ansvar för den fysiska arbetsmiljön och att de indirekt har ansvar för projektdeltagar-
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nas hälsa då det i många fall är projektledarna som står i direktkontakt med sina medar-
betare. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Formellt ansvar • Kontinuerligt arbete • Inget formellt ansvar 
• Indirekt ansvar 

Tabell 5 Hälsa 

Kompetenshöjning 

Irving (2005) menar att delegering är en form av kompetenshöjning. Projektledarna i 
denna studie använder sig av delegering i motivationssyfte. Linjeledarna överstämmer 
med Johansson och Gyllenhammar (1997) som menar att det är viktigt att ta hänsyn till 
medarbetarna och att både försöka ta tillvara på deras vilja att utvecklas och även få dem 
att vilja utvecklas.  
 
Det finns en klar skillnad mellan uppdragen då ansvar för kompetenshöjning hos indivi-
den ligger på en linjeledare och inte hos en projektledare. Projektledaren blir på ett vis 
beroende av linjeorganisationen då behovet av kompetenshöjning kan uppstå men pro-
jektledaren själv har ingen formell makt att åtgärda denna kompetenslucka utan måste 
vända sig till linjeledaren. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Formellt ansvar − • Inget formellt ansvar 
• Indirekt ansvar  

Tabell 6 Kompetenshöjning 

Motivation och inspiration 

Respondenterna sätt att motivera sina medarbetare ligger i linje med vad teorin säger. Att 
arbeta mot ett mål, som Nilsson (1993) säger, är något som en del av ledarna använder 
sig av. Ledarna arbetar också aktivt med att försöka få medarbetarna att känna sig bety-
delsefulla, vilket överensstämmer med Hertzbergs teori om inre motivation. Att ge vissa 
medarbetare mer kvalificerade arbetsuppgifter stämmer också bra överens med Maslows 
tankar om att vissa behov måste tillfredställas innan medarbetaren är mogen för nästa 
steg. 
  
Både linjeledarna och projektledarna tänker på att motivera sina medarbetare men sättet 
att göra det varierar. Det är inte tydligt att ledaruppdraget avgör hur motivationsarbetet 
utförs utan det beror på situationen och ledarens personliga preferens.  
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

− • Personliga preferenser − 
Tabell 7 Motivation och inspiration 
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Konflikter med en individ 

Maltén (1997) skriver att en konflikt kan göra att idéer utvecklas och blir bättre men han 
skriver också att det ibland kan förekomma obetydliga konflikter som inte behöver visas 
hänsyn. Båda formerna av lösningar förekommer mellan våra respondenter och deras 
medarbetare. Bland annat så säger våra projektledarrespondenter att det kan förekomma 
sakkonflikter, om exempelvis arbetets mål, som ledaren behöver lösa. Om inte projektle-
daren och medarbetaren själva kan lösa konflikten kan det krävas att ledaren i linjeorga-
nisationen kopplas in.  
 
Alla ledare menar att det gäller att reda ut bakgrunden till konflikten innan man har en 
chans att lösa den. Det kan vara tidskrävande och främst projektledarna framhåller att det 
ibland kan vara rätt beslut att inte ta tag i konflikten då de bedömer att den tar mer än det 
ger att lösa den. Men ingen tveksamhet förekommer när det gäller ansvaret för att hantera 
konflikter. Det är respektive ledare som har det ansvaret.   
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

− • Avgöra när det är läge att ta 
itu med konflikten 

• Känner sig ansvariga för att 
hantera konflikter 

• Sakkonflikter 

Tabell 8 Konflikter med en individ 

Inflytande 

Det är viktigt att ta tillvara de kunskaper som medlemmar i en grupp har och ta tillvara på 
deras initiativförmåga menar Nilsson (1993). Just att ta tillvara medlemmarnas kunskaper 
använder sig en av linjeledarna av i sitt arbete då han uppmuntrar respektive reglerar 
olika individers beteenden i gruppen för att alla ska komma till tals och bidra med sin 
kompetens. Alla linjeledarrespondenter har nämnt olika aspekter på hur deras medar-
betare har inflytande i verksamheten och det tyder på att inflytande i en linjeorganisation 
är något som varierar mycket med vilken typ av arbete som ska genomföras. Det viktiga 
är att personer förstår att de har inflytande säger Nilsson (1993) och den aspekten är svår 
att utläsa ur vår studie.  
 
Alla projektledare anser att deras medarbetare har mycket stort inflytande på verksamhe-
ten och det stämmer bra överens med Nilsson (1993) när han säger att det är viktigt att en 
ledare uppmuntrar individer att ta initiativ och ta tillvara på deras talanger. Projektet är 
beroende av medarbetarnas inflytande i form av att de bidrar med sin kompetens till pro-
jektet. Ledaren bör anamma och ta stor hänsyn till de olika kompetenserna, men det finns 
gränser för hur många viljor som kan få genomslag.   
 
Projektmedarbetarna verkar ha större chans att påverka sitt arbete än linjemedarbetarna 
då de är utvalda till ett projekt och har blivit det på grund av sin spetskompetens i någon 
form. Linjemedarbetarnas påverkan styrs i större grad av gruppstorlek och personliga 
egenskaper hos medarbetaren.  
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Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Varierar med typen 
av arbete och 
personliga 
egenskaper 

− • Projektet beroende av 
inflytande från de 
olika medlemmarnas 
kompetenser 

Tabell 9 Inflytande 

Förtroende 

Trovärdighet, ärlighet och tillit är något som både teorin tar upp och empirin beskriver 
när det diskuteras förtroende. Irving (2005) säger att om en ledare är ärlig, pålitlig och 
konsekvent mellan ord och handling, så byggs det upp ett förtroende för ledaren. Detta är 
något som helt stämmer överens med vad respondenterna tycker, då de uttrycker saker 
som att det är viktigt att hålla vad som lovas och att försöka vara så ärlig som möjligt. 
 
Ledarna är samstämmiga i sina svar när det handlar om att förtroende inte är något som 
fås, utan måste byggas upp. Branschkompetens är viktigt när det gäller en projektledare 
medan linjeledarens förtroende byggs upp av relationer. Dock krävs båda delarna för att 
förtroendet ska bibehållas inom båda uppdragen.   
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Bygger förtroende 
genom relationer 

• Förtroende måste förtjänas  • Kompetens ger 
förtroende 

Tabell 10 Förtroende 

Gruppdynamik 

Det verkar som om det finns god kunskap om gruppens utveckling och gruppdynamik 
hos linjeledarna, helt i enlighet med det som Schutz menar (se Nilsson, 1993 s. 78f) 
Linjeledarna arbetar på olika vis med och har en förståelse för vad som händer i en grupp. 
En av linjeledarna har god förståelse för hur mognadsgraden i en grupp påverkar 
gruppens effektivitet och sätt att arbeta. En annan försöker känna av vad som händer i 
arbetsgruppen, vilket är något som stämmer överens med Schutz påståenden om 
relationer i gruppen och vad som pågår i gruppen. Den tredje linjeledaren är väl 
medveten om att det finns roller i en grupp då han till och med aktivt delar ut roller till 
sina medarbetare.  

 
Projektledarna använder sig inte aktivt av någon teambuildning, som Johansson och 
Gyllenhammar (1997) förordar. Arbetet med de mjuka sidorna har inte högsta prioritet 
för respondenterna. 
 
Angående arbetet med gruppdynamik visar undersökningen en skillnad mellan linje- och 
projektledarnas arbete. Projektledarna fokuserar på att leda arbetet och i deras uppdrag 
ingår inte att arbeta med gruppdynamik, medan linjeledarna kan jobba med samma grup-
per i längre tidsperioder och kan ha rutiner för att följa gruppen och/eller gruppernas ut-
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veckling. Återigen handlar det om de personliga preferenserna hos ledarna, då de ledare 
som är intresserade av hur grupper fungerar tänker mer på det. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Aktivt arbete med 
gruppdynamik 

• Personlig preferens • Inget aktivt arbete med 
gruppdynamik 

Tabell 11 Gruppdynamik 

Konflikter i gruppen 

Linjeledarna är medvetna om att det kan förekomma vad de kallar för personkonflikter i 
en grupp och är som teorin säger interpersonella. De konflikter som det då kan handla om 
är de roll- och intressekonflikter som Maltén (1997) pratar om. 
 
I en projektgrupp kan konflikterna se annorlunda ut. Projektledarna säger att det nästan 
uteslutande handlar om konflikter beträffande arbetet och nästan aldrig om personkon-
flikter. Den formen av konflikt är det som Maltén (ibid.) kallar för sakkonflikt som upp-
står när det råder delade meningar om hur till exempel ett arbete ska göras. 
 
För att jämföra de två ledaruppdragen så kan nämnas att båda ledaruppdragen talar om att 
det sällan uppstår konflikter i gruppen och om det skulle uppstå så är det ledarnas ansvar 
att vara kommunikationslänken i konflikten och lösa densamma.  
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Personkonflikter • Uppstår sällan 
• Ledarnas uppgift att medla  

• Sakkonflikter 

Tabell 12 Konflikter i gruppen 

Kommunikation i gruppen 

Den elektroniska utveckling som Irving (2005) skriver om är något som tas tillvara hos 
några av linjeledarna, då de använder sig av databaser och skickar ut information via 
mail. Att samla alla samtidigt och sprida information till alla, som Irving (ibid.) skriver 
om, är något som linjeledarna använder sig av när de samlar arbetsgruppen till möten.  
 
Projektledarna som säger att det är viktigt att alla får samma information samtidigt, an-
vänder sig även de av elektroniska lösningar i form av mail. Projektledarna håller även de 
möten för att på så vis kunna sprida information till alla.  
 
Det underlättar för kommunikationen att medarbetarna sitter på samma plats, det säger 
alla ledarna. Kommunikationen ser olika ut beroende på hur verksamheten är organise-
rad. Storleken och omfattningen på verksamheten bestämmer hur, när och var kommuni-
kationen utförs, exempelvis ser vi likhet mellan LL 1 och PL 2 då de båda har en webb-
baserade lösningar för informationsspridning.  
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Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

− • Gruppens storlek avgörande 
• Underlättande om grupp-

medlemmarna arbetar på 
samma plats 

• Möten i grupp för informa-
tionsspridning 

− 

Tabell 13 Kommunikation i gruppen 

5.3. Leda i organisationen 

Kommunikation i organisationen 

Linjeledarnas kommunikation med övriga organisationen skiljer sig lite åt. Samarbete 
över organisationsgränserna, som Franzén (1996) skriver om, är något som sker på olika 
sätt för linjeledarna. Från det att nästan inte ha någon kontakt med övriga organisationen, 
till det att stå i daglig kontakt med intressenter. 
 
De verktyg och kanaler för hur information sprids, i form av exempelvis planer och mö-
ten som Cleland och Ireland (2002) skriver om, stämmer väl överens med hur en pro-
jektledare utför kommunikation med den övriga organisationen. Projektledarna behöver, 
precis som linjeledarna, samarbeta över organisationsgränserna som Franzén (1996) 
diskuterar. Projektledarna säger att de kontinuerligt behöver kommunicera med andra 
avdelningar och även kunder. 
 
Både linjeledare och projektledare deltar på ledningsgruppsmöten eller liknande. Pro-
jektledare står uteslutande i direktkontakt med kund, vilket inte alltid är fallet för en lin-
jeledare. Veckorapportering eller progressrapportering som är vanligt förekommande för 
en projektledare utförs inte alls av en linjeledare.  
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

− • Deltar i ledningsgrupps-
möten 

• Kontakt med kund 
• Vecko- och progress-

rapportering till 
exempelvis projekt-
beställare 

Tabell 14 Kommunikation i organisationen 

Konflikter i organisationen 

Konflikter i organisationen som en linjeledare kan råka ut för är vilka ansvarsområden 
som gäller och uppstår horisontellt mellan grupper (Bolman & Deal, 1997). 
 
Konflikter för en projektledare kan handla om det som Bolman och Deal (1997) skriver 
om att konflikter kan vara kulturella, till exempel då ett projekt genomförs i ett annat 
land. En vanlig konfliktsituation som både teorin tar upp och empirin beskriver är vad 
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som kan uppstå mellan linjeorganisationen och projektorganisationen. Det kan till 
exempel handla om resurskonflikter som främst våra respondenter sa. 
 
Vid en jämförelse går det att se att LL 3 har vid arbetet med kund liknande konflikter 
som en projektledare kan ha, då det gäller att hela tiden försöka hitta lämpliga lösningar. 
För övrigt skiljer sig uppdragen åt då konflikterna i projektledarnas fall oftast handlar om 
resurser i form av personal. I linjeledarnas fall handlar konflikterna om vilka 
ansvarsområden de olika arbetsfunktionerna har och vad som ska göras respektive inte 
göras. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Ansvarsområden • Längre projekt får liknande 
konflikter som linjeverk-
samheten 

• Personalresurser 

Tabell 15 Konflikter i organisationen 

Ledarens position och ställning 

Precis som Meredith och Mantel (1995) säger är linjeledare administrativt ansvariga och 
har information om hur något ska genomföras. Linjeledarna i denna studie säger att de 
har ramar att rätta sig efter och att de har ett stort ansvar, till exempel både ett personal-
ansvar och ett ekonomiskt ansvar. 
 
Det som teorin beskriver att en projektledare sällan får den uppmärksamhet denne förtjä-
nar stämmer inte helt in på respondenterna i denna undersökning. De anser att de har en 
ansvarsfull ställning och en hög status. I de organisationer som inte är så vana att arbeta i 
projekt överensstämmer teorin med empirin, då projektledarna upplever att de inte har 
lika hög status i de organisationerna. 
 
Projektledarna upplever att deras position i organisationen är hög då de tycker att arbetet 
med projektet är viktigt för företaget och linjeledarna tycker att även de har en hög posi-
tion i företaget då de har ett personalansvar. En likhet är att alla har en budget att rätta sig 
efter, men projektledarna har även en attesträtt på en bestämd summa som kan begränsa 
deras ekonomiska befogenhet. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

• Personalansvar ger 
hög status 

• Ledarna anser att de har en 
hög status 

• Budgetansvar 

• Projektets uppgift och 
mål är viktigt och ger 
hög status 

Tabell 16 Ledarens position och ställning 

Organisationens gemensamma kultur 

Precis som Bakka et al (1999) skriver så påverkas linjeledarna av organisationens kultur. 
Bakka et al menar att organisationens kultur kan påverka att osäkerheten reduceras och 
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det kan som en av linjeledarna säger göra det lättare för att prata med de övriga i 
organisationen. 
 
Projektledarna kan uppleva att det märks en tydlig skillnad i hur van en organisation är 
att arbeta med projekt. Detta stämmer med det som Nilsson och Waldemarsson (2005) 
skriver om att det kan vara svårt att förändra i en organisation. Det kan således uppfattas 
som svårare att arbeta med projekt i en organisation som inte gör det så ofta eller har det 
som vana. En orsak som kan ligga till grund för detta är att företaget inte har den kulturen 
som vi skriver om i konfliktstycket ovan. 
 
Ledarna uppfattar det som att organisationen påverkar arbetet som ledare. Det är ingen 
ledare som inte blir påverkad av företagets kultur men förståelsen för hur de påverkas va-
rierar. 
 
Specifikt för linjeledare Likheter mellan ledaruppdragen Specifikt för projektledare 

− • Påverkar och påverkas av 
kulturen 

• Lättare att arbeta i 
projektvana 
organisationer 

Tabell 17 Organisationens gemensamma kultur 
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6. SLUTKAPITEL 

Här presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen. Vi har plockat ut 

det som vi anser som mest signifikant under de områden som vi har presenterat både i 

teori-, empiri- och analyskapitlet. Det kan således handla om både likheter och skillna-

der, både mellan ledaruppdragen, men även inom desamma. Det kan också vara rele-

vanta jämförelser mellan teori och empiri som behandlas. I de egna synpunkterna lyfter 

vi fram kritik både mot oss själva och gentemot studien. Vi ger också förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1. Slutsatser leda arbete 

Vi kan se att planeringsarbetet för de olika uppdragen skiljer sig åt. Linjeledarnas plane-
ring är mer långsiktig och behöver inte alltid ligga på linjeledaren utan kan läggas på en 
annan funktion. Projektledarna bör också de ha en långsiktig planering för hela projektet, 
men deras planering påverkas hela tiden av oförutsedda yttre faktorer och behöver därför 
justeras. Vi kan se att planering är en central del för en projektledare. 
 
Dokumentation ligger till grund för uppföljningsarbetet, både för en linjeledare och för en 
projektledare. Vad vi ser som typiskt för en linjeledare är att de dokumenterar arbetsin-
struktioner, men att det hos de projektledare vi intervjuat inte verkar förekomma lika 
frekvent. I stället handlar mycket av deras dokumentering av att följa upp och utforma 
planering. Vi kan se att planeringsarbetet och arbetet med dokumentation och uppföljning 
visar likheter. Dokumentationen följer planeringsarbetet för både linjeledare och 
projektledare. Eftersom linjeledarnas planering är mer långsiktig blir dokumentationen 
densamma. Då samma arbetsuppgifter är återkommande behöver inte nya instruktioner 
eller dokument skrivas varje gång, medan projektledarens situation är den att den kräver 
mer flexibilitet då det är nya uppgifter som ska lösas. Resultatet blir tätare 
dokumentation. 
 
Kommunikationsarbetet är något som präglar en stor del av alla ledares arbetsdag. Dock 
kan kommunikationen ske på olika plan, i olika former och till olika avdelningar eller 
människor. 

6.2. Slutsatser leda människor 

Alla ledare upplever vi försöker och eftersträvar en så tät kommunikation som möjligt 
direkt med sina medarbetare. Svårigheten som vi ser det är när en ledare inte har sina 
medarbetare inte sitter på samma arbetsplats eller kanske inte ens samma ort eller land. 
Detta verkar vara särskilt vanligt för en projektledare, då de ingår i en tillfällig arbets-
grupp som kan ha blivit plockade från olika avdelningar till projektet och kanske därför 
inte sitter på samma plats. Detta gör att kommunikationen behöver individanpassas, vil-
ket vi anser är viktigt. 
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Det finns olika syften med varför och hur kommunikationen med en individ utförs, en del 
vill lära känna individen och en del ledare utför kommunikation med syftet att leda arbe-
tet framåt. Dock kan vi tydligt se att hur kommunikation utförs beror mycket på ledarens 
personliga preferens. Vi är ense med Cleland och Ireland (2002) att det är olyckligt att 
endast kommunicera med avsikt att leda arbetet framåt. Vi anser att för att höja effekti-
viteten i arbetsgruppen, både i linjen och i projektet, gäller det att ta hänsyn till den 
”mjuka” kommunikationen. Vi tror att det hjälper till att skapa en positiv gemenskap och 
i förlängningen höjer effektiviteten. 
 
På grund av att en projektdeltagare tillhör en linjeorganisation ligger ansvaret för perso-
nalens hälsa på linjeledaren och inte på projektledaren. Alla ledare arbetar på något sätt 
med individens hälsa och den fysiska arbetsmiljön. Vi upplever det som att arbetet med 
individens hälsa inte har som huvudsyfte att förbättra individens hälsa, utan mer att arbe-
tet ska flyta på. Arbetet med individens hälsa sker inte förebyggande, utan de åtgärder 
som genomförs är snarare reaktionära.  
 
Beträffande kompetenshöjning ser vi en klar skillnad i hur ansvaret ligger för ledarna. 
Ansvaret ligger på linjeledaren och inte på projektledaren. Detta finner vi naturligt då 
medarbetarna är anställda i en linjeorganisation och är utlånade till projekten. Vi ser här 
samma mönster som i arbetet med individens hälsa. När en projektledare upptäcker bris-
ter i hälsoarbetet och att det finns kompetensluckor, så står han i en beroendeställning till 
en linjeorganisation för att åtgärda det. Projektledaren blir drabbad av bristerna, men sak-
nar formell makt att göra något åt det.  
 
Vi har svårt att se något typiskt mönster i hur motivations- och inspirationsarbetet sker. 
Alla ledare tänker på det och alla känner sig ansvariga. Vi kan se att sättet att arbeta med 
motivation och inspiration inte är ansvarsknutet till något ledaruppdrag. En reflektion 
som vi gör är att teorin ofta nämner begreppet motivation som en grund för arbetet med 
hälsa och kompetens. Att inte arbetet är specifikt ansvarsknutet kan göra att ledarna, då 
de är angelägna om att arbeta med motivation och inspiration, löser det på olika sätt efter 
egen förmåga och intresse.  
 
Hur konflikter med en individ hanteras är upp till varje ledare att lösa. Skillnaden vi kan 
se är att om en konflikt för en projektledare ses som olöslig, kan denne gå till linjeledaren 
för att lösa detta. Till exempel kan en medarbetare i ett projekt bytas ut.  
 
Beträffande arbetet med medarbetarnas inflytande så kan vi se att en projektdeltagare har 
större inflytande på sitt arbete gentemot vad en linjemedarbetare har. Detta tycker vi lig-
ger i sakens natur då ett projekt är beroende av medarbetarnas olika kompetens. 
 
Arbetet med förtroende är något som vi ser tar lång tid att bygga upp och är något som 
respondenterna håller med om. Men en skillnad de uttalar är att projektledarnas 
förtroende byggs av branschkompetens medan linjeledarna bygger förtroende med hjälp 
av relationer, men båda delarna behövs för att bibehålla förtroendet. Vi tror inte att det är 
så svart och vitt i verkligheten. Vår erfarenhet är att olika ledare lyfter fram olika saker 
som den bästa kompetensen för en ledare. Den perfekta ledaren för ett speciellt uppdrag 
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finns inte och vad som ligger till grund för byggandet av förtroende beror inte bara på 
kunskapen om sitt ämnesområde utan minst lika mycket om att vara konsekvent och 
rättvis.  
 
Vi ser en tydlig skillnad i vad linjeledare gör mot vad projektledare arbetar med när det 
gäller gruppdynamik. Linjeledaren arbetar aktivt med gruppdynamik och tänker på hur 
individerna i arbetsgruppen samarbetar. För projektledarna har det arbetet inte högsta 
prioritet. Empirin säger emot teorin men vi anser att svaren inte är särskilt överraskande. 
Projektledarna fokuserar mycket på resultatet och eftersom det formella ansvaret för 
människorna i projektet inte ligger på deras bord, som vi diskuterat tidigare, blir det inte 
lika naturligt att ”ta hand om” de mjuka sidorna av ledarskapet. Det tror vi är en nackdel 
om projekten sträcker sig över en lite längre tid. Dock är det förståeligt eftersom 
gruppdynamiska processer tar lång tid utveckla och det kan vara krävande för en grupp 
att mogna. Det kan också vara så att medarbetare strategiskt väljer att lägga respektive 
inte lägga sin energi på olika gruppkonstellationer. Då blir ledarens försök att jobba med 
gruppdynamik förgäves.  
 
Båda ledaruppdragen uppger att det sällan förekommer konflikter i gruppen, men då de 
förekommer handlar det om olika orsaker. Projektgruppens konflikter handlar mest om 
arbetets fortskridande och inte om de mjukare delarna i relationerna. Eftersom arbetet i 
ett projekt är så komplext med många komponenter och att planering är en så central del i 
ett projektarbete blir det naturligt att konflikterna kommer att handla snarare om sak än 
person. Linjearbetsgrupperna däremot har inte samma strikta planering och följaktligen 
handlar konflikterna mer om relationer.  
 
Kommunikationen i gruppen, med avseende på att det är gruppmedlemmarna som kom-
municerar med varandra, underlättas av att de befinner sig fysiskt nära varandra. I övrigt 
kan sägas om kommunikation från ledaren till gruppen att den elektroniska utvecklingen 
inte utnyttjas i så hög grad, utan ledaren väljer att kommunicera inför gruppen direkt eller 
med varje enskild gruppmedlem. Vid informationsspridning används i högre grad mail 
och liknande men det är snarare för rättvisan och att alla ska få samma information trots 
olika fysiska arbetsplatser. Vi tror att ledarna inser att kommunikation med fördel utförs 
ansikte mot ansikte, för att det bland annat minskar risken för missförstånd.   

6.3. Slutsatser leda i organisationen 

Angående kommunikationen med övriga organisationen och med intressenter så uppvisas 
skillnader mellan de två uppdragen. Linjeledarna påvisar även skillnader mellan sig och 
det tyder på att det är exempelvis företagssituationen och branschen som avgör hur 
mycket kontakt en ledare har med övriga organisationen. Projektledarna däremot har 
kommunikationskanaler och verktyg som används på ungefärligt återkommande sätt och 
med en regelbundenhet. Av en projektledare verkar det krävas tätare kommunikation med 
alla inblandade i aktörer i projektet. Det kan bero på att en projektledare ständigt tar små 
beslut och följer upp mot planer och parerar kravändringar. En reflektion vi gör är att i en 
linjeorganisation finns cementerade kommunikationskanaler och roller är fastställda i och 
med dess struktur i hierarkier och dessa kan vara så inarbetade så att linjeledarna inte 
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själva reflekterar över hur och när de används. Det kan vara en anledning till att linje-
ledarna inte ger så utförliga och ganska olika svar på frågan.  
 
En väntad konflikt som togs upp som speciell för projektledarsituationen var den om re-
sursfördelning mellan linjen och projektet. Detta är något som vi har full förståelse för då 
linjen och projektet kan ha helt olika syften med sina arbeten och kanske även kan ha 
olika stor inblick i varandras arbete. Det kan ju också vara en fråga om prioritering både 
inom och mellan projekt och det kan i slutändan leda till problem då tidsplaner och bud-
getar spricker och order inte blir uppfyllda. Linjeledarens konflikter med övriga organi-
sationen handlar främst om ansvarsområden. De har till exempel sällan kontakt med kun-
den så som en projektledare har. En tendens verkar vara att ju fler inblandade parter som 
finns i arbetet desto mer kontaktytor för konflikter uppstår. I en linjeorganisation före-
kommer få ändringar i intressentsituationen vilket i sin tur leder till färre konflikter jäm-
fört med projektorganisationen.  
 
Likheten mellan ledarnas positioner i organisationerna kan beskrivas genom att de båda 
uppdragen upplever att de har en hög ställning. Anledningen till det är att linjeledarna har 
ansvaret för personal och därför anser sig ha en betydande ställning medan projektledarna 
tycker att det arbete de utför är av stor vikt och ofta har stor betydelse för organisationen 
eller verksamheten i stort. Den uppfattningen som viss teori framför angående projekt-
ledarens underskattade ställning verkar inte stämma fullt ut. Men det beror på organi-
sationens vana att jobba i projekt och den aspekten har vi inte med i undersökningen.  
 
Alla ledarna uppger att de påverkas av och påverkar organisationens gemensamma kultur. 
Återigen handlar det om att medvetenheten hos ledarna påverkar på vilket sätt de uppfat-
tat frågan och vad de svarar. Fenomenet företagskultur är svårt att förstå och veta hur det 
påverkar. I och med att ledarna alla anser sig ha en hög status i respektive organisation 
kan de också avspegla sig i omdömet hur de påverkar och påverkas av företagskulturen. 
Ett svar som vi möjligtvis hade väntat oss var att en projektledare mer tydligt skulle 
känna av påverkan från och påverka i sin tur, en företagskultur eftersom denne har en 
flexibel arbetssituation. Exempelvis kan det handla om att medarbetare från olika avdel-
ningar som ska jobba i projektteam har olika normer och rutiner med sig. Det kan också 
vara att projektledaren utövar påverkan på den befintliga kulturen då denne kommer in i 
en arbetsgrupp som utomstående. Dessa svar kunde vi dock inte utläsa i empirin.  

6.4. Generella slutsatser 

Det största mönstret vi kan identifiera i studien är att arbetet i linjen generellt är mer 
långsiktigt än i projektarbetet. Naturliga följder av det går att se i planeringen där 
projektarbetets tydliga mål och arbetsmetodik bestäms med kortsiktig tidsplan i relation 
till ordinarie verksamheten i organisationen. Dokumentationsarbetet följer projektplane-
ringen genom rapporteringar och specifikationer liksom konflikterna påverkas av att 
kommunikationen är intensiv genom projektet.   
 
Det andra stora mönstret handlar om att den generella känslan vi har fått om att en pro-
jektledare leder arbetet framåt och verkar i organisationen medan den inte lägger så 
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mycket fokus på att leda människor. Detta tror vi beror på att det är ett arbete under en 
tidsbegränsad period som ska genomföras och där det fokuseras mycket på hur resultatet 
blir. Det kan innebära att arbetet med själva människan inte får samma fokus. 
 
En tredje generell slutsats vi kan se är skillnaden mellan en linjeledares och en projekt-
ledares kommunikations- och beslutsvägar. Linjeledarens hierarkiska organisation gör att 
kommunikationssätten blir färre och klarare. En linjeledare har i förhållande till projekt-
ledare färre kontaktytor då de har en chef, kontinuerliga arbetsuppgifter och medarbetare 
som är permanenta. Projektledaren har kontakt med en större mängd funktioner, eftersom 
de behöver ta hänsyn till fler aktörer. På grund av att projektorganisationen är temporär 
gör det att det kan ge effekter med avseende för kommunikation. Det ena är att arbets-
gruppen inte ser likadan ut över projektets gång och att alla aktörer kan bytas ut till nästa 
projekt. I och med det kan projektledaren ha ett större antal konfliktytor jämfört med en 
linjeledare.  
 
Följande tabell är en sammanställning av de skillnader och likheter mellan uppdragen 
som undersökningen visat. 
 

 Specifikt för 
linjeledare 

Likheter mellan 
ledaruppdragen 

Specifikt för 
projektledare 

Planering: • Långsiktigt 
• Återkommande 
• Övergripande 

• Längre projekt 
liknar linjeverk-
samhetens lång-
siktiga planering 

• Kortsiktigt 
• Flexibelt 
• Detaljrikt 

Dokumentation 
och 
uppföljning: 

• Arbets-
instruktioner 

 

• Dokumentation 
till grund för 
uppföljning 

• Dagböcker 
• Progresstrapporter 

Kommunikation i 
att leda arbete: 

• Möten följer en 
tidskalender 

• Stor del av arbetet 
• Formella möten 

 

• Möten följer 
projektets faser 

• Tätare kommuni-
kationsfrekvens 

• Fler aktörer att 
kommunicera 
med 

Kommunikation 
med individen: 

• Utvecklings-
samtal 

• Lönesamtal 
• Strävar efter att 

lära känna 
individen 

• Eftersträvar 
direktkontakt med 
individen 

• Personligt intresse 
styr graden av 
kommunikation  

• Kommunicerar 
för att föra arbetet 
framåt och inte 
för att utveckla 
relationer med 
individen 

Hälsa: • Formellt ansvar • Kontinuerligt 
arbete 

• Inget formellt 
ansvar 

• Indirekt ansvar 
Kompetens-
höjning: 

• Formellt ansvar − • Inget formellt 
ansvar 

• Indirekt ansvar  
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Motivation och 
inspiration: 

− • Personliga 
preferenser 

− 

Konflikter med 
en individ: 

− • Avgöra när det är 
läge att lösa 
konflikten 

• Känner sig 
ansvariga för att 
hantera konflikter 

• Sakkonflikter 

Inflytande: • Varierar med 
typen av arbete 
och personliga 
egenskaper 

− • Projektet 
beroende av 
inflytande från de 
olika med-
lemmarnas 
kompetenser 

Förtroende: • Bygger 
förtroende genom 
relationer 

• Förtroende måste 
förtjänas  

• Kompetens ger 
förtroende 

Gruppdynamik: • Aktivt arbete med 
gruppdynamik 

• Personlig 
preferens 

• Inget aktivt arbete 
med grupp-
dynamik 

Konflikter i 
gruppen: 

• Personkonflikter • Uppstår sällan 
• Ledarnas uppgift 

att medla  

• Sakkonflikter 

Kommunikation i 
gruppen: 

− • Gruppens storlek 
avgörande 

• Underlättande om 
gruppmedlem-
marna arbetar på 
samma plats 

• Möten i grupp för 
informations-
spridning 

− 

Kommunikation i 
organisationen: 

− • Deltar i 
ledningsgrupps-
möten 

• Kontakt med 
kund 

• Rapportering till 
exempelvis 
projektbeställare 

Konflikter i 
organisationen: 

• Ansvarsområden • Längre projekt får 
liknande 
konflikter som 
linjeverksamheten 

• Personalresurser 

Ledarens position 
och ställning: 

• Personalansvar 
ger hög status 

• Ledarna anser att 
de har en hög 
status 

• Budgetansvar 

• Projektets uppgift 
och mål är viktigt 
och ger hög status 

Organisationens − • Påverkar och • Lättare att arbeta i 
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gemensamma 
kultur: 

påverkas av 
kulturen 

projektvana 
organisationer 

Tabell 18 Sammanställning av skillnader och likheter mellan ledaruppdragen. 

6.5. Egna synpunkter 

Vad som har gjort det svårt i vår uppsats är att vi har intervjuat ledare med så vitt skilda 
arbetsuppgifter. Kanske skulle det ha blivit enklare och kanske skulle vi kunnat ha gjort 
”bättre” generaliseringar om vi intervjuat respondenter inom någorlunda samma område. 
 
Vi har haft mycket funderingar angående flera av begreppen och speciellt 
kommunikationsbegreppet. Kommunikation har vi delat in i fyra olika avdelningar i 
analysmodellen, men att det är svårt att avgöra eller exakt sätta fingret på vad och när det 
ingår under respektive avdelning. Exempelvis har vi diskuterat om utvecklingssamtal hör 
hemma under leda arbete eller leda människor. Om vi har haft problem att förstå 
sammanhanget måste vi överföra det på våra respondenter och lämna en öppning för att 
de självklart har haft svårt att dela på begreppet kommunikation.  
 
Analysmodellen som vi arbetade fram tycker vi är en bra grund för vad ledarskap går ut 
på och våra respondenter ansåg att det som vi tog upp i analysmodellen har ett relevant 
innehåll. 
 
Eftersom vi avgränsat oss till att inte ta hänsyn till organisationsstrukturen, kan vissa 
aspekter på respondenternas svar ha gått förlorade. Då ett av frågeområdena var hur or-
ganisationens kultur och ståndpunkter påverkade ledaren i fråga, var vi ute efter den ge-
nerella påverkan som organisationen kan utgöra på ledaren och hur ledaren påverkar or-
ganisationen. Studien hade inte som syfte att se efter hur den specifika 
organisationsstrukturen påverkar ledarna, men det kan ha påverkat undersökningen 
utanför vår kännedom. 

6.6. Förslag till fortsatta studier 

Vi upplever det att det finns öppningar till fortsatta studier inom alla de områden som vi 
diskuterat i uppsatsen. Vår studie är ett försök att ge en bild av ledarskap genom att se på 
det genom de tre aspekterna, leda arbete, leda människor och leda i organisation och det 
känns som om vår studie putsat på ytan. Det skulle vara intressant att, med samma tre 
aspekter, se på ett snävare område eller genomföra en kvantitativ undersökning. 
 
Andra exempel på intressanta uppslag är som följer: 
 

• Hur påverkar organisationens kultur ett ledarskap? Hur möter en projektledare 
olika kulturer i olika projekt? Hur upplevs kulturella konflikter och hur behandlas 
de?   

• Utveckling av analysmodellen 
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• Hur är det att vara projektledare i en organisation? Får man gå på 
ledarskapsutbildningar? Känns det som att man är med i linjen eller mer som en 
konsultroll?  

• Hur skulle resultatet se ut om en liknande undersökning gjordes med respondenter 
från ett projektkontor? Hur ser projektkontorschefens ledarskap ut?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation                          
 
Berätta om dig själv. 

 
� Ålder 
� Familjeförhållande 
� Bostadssituation 
� Utbildning, yrke 

 

Arbetslivserfarenhet 
 
Berätta om din arbetslivsbakgrund. 
 

� Tidigare anställningar 
� Tidigare befattningar 

 
Bakgrund till nuvarande ledaruppdrag 
 

� Hur tillsattes du till det ledaruppdraget du har nu?  

� Hur kändes det att börja det ledaruppdrag du har nu? 

� Hur många medarbetare är du ledare för i nuvarande anställningen? 

 
Vi ska nu diskutera dina uppfattningar av vad som är typiskt för din 
form av ledarskap? 
 
Vad är typiskt för en .......ledare när man leder det dagliga arbetet? 
 
Vad är typiskt för hur: 

 

� Planeringsarbete genomförs? 
− Resursfördelning 
− Tidsplanering 
− Delegering 

· Ansvar 
· Befogenheter 

− Organisering 
− Bemanning 
− Samordning 
− Konflikter 

· Resurser 
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− Problem/problemlösning 
− Förhandling 
− Beslut 

 
� Dokumentering av arbetet utförs? 

o Rapportering 
− Styrdokument 

· Upprätta 
· Följa 
 

� Uppföljningsarbete genomförs? 
− Mäta resultat 
− Kontrollera 
− Övervaka 

  
� Formell kommunikation utförs? 

− Formell information 
− Formella möten 
− Formella samtal 

 
Vad är typiskt för en .......ledare i sitt sätt att leda människor? 
 
Vad är typiskt för en .......ledare att leda människor sett ur ett individperspektiv? 
 
Vad är typiskt för hur …..ledaren utför:  

 

� Kommunikation med individen? 
− En-, tvåvägskomm. 
− Formell/informell 
− Informationsspridning 
− Samtal 
 

� Arbetet med individens hälsa? 
− Socialt 
− Andligt 
− Psykiskt 
− Fysiskt 
− Arbetsmiljö 
− Personalvård 
 

� Kompetenshöjning av individen? 
− Yrkesmässig kompetens 
− Relationskompetens 
− Lärandekompetens  
 

� Arbetet med motivation/inspiration? 

 
� Hantering av konflikter? 

− Medarbetare ↔ Ledare 
 

� Arbetet med inflytande mellan medarbetare ↔ ledare? 
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� Arbetet med att bygga förtroende? 
− Medarbetare ↔ Ledare 
 

Vad är typiskt för en .......ledare att leda människor sett ur ett grupperspektiv? 
 

Vad är typiskt för hur …..ledaren utför:  

 
� Arbetet med gruppdynamik? 

− Samspel 
− Relationer 
− Roller 
 

� Kommunikationsarbetet? 
− En-, tvåvägskommunikation 
− Formell/informell 
− Informationsspridning 
− Möten 
− Samtal 
 

� Hantering av konflikter? 
− Inom gruppen 
− Med gruppmedlemmar 

 
Vad är typiskt för en …….ledare när man är ledare i organisationen? 
 
Vad är typiskt för vilken roll …….ledaren har: 

 
� När kommunikation utförs i organisationen? 

− Med/Inom ledningsgruppen 
− Övrig organisation 
− Med intressenter (kunder) 

 
� När konflikter hanteras? 

− Med/Inom ledningsgruppen 
− Övrig organisation 
− Med intressenter (kunder) 

 
Vilken är …….ledarens position i organisationen? 

− Ställning 
− Befogenhet/Ansvar 
− Representation  

· Inåt, utåt 
 

Hur påverkar företagets gemensamma kultur och ståndpunkter arbetet som …….ledare?  
− Strategier 
− Policys 
− Visioner 
− Mål 
− Kultur 
− Normer  
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Bilaga 2 

Bakgrundsinformation till respondenter 
 
Vi läser en magisterutbildning i Industriell Projektledning och ska genomföra en under-
sökning i form av en uppsats om ledarskap. 
 
Vi vill skaffa kunskap om vad som är specifikt för olika ledaruppdrag. 
 
Din medverkan i undersökningen kommer att behandlas anonymt. Vi vill spela in inter-
vjuerna för att kunna skriva ned dem ordagrant sedan och inte riskera att missa eller fel-
tolka svar i intervjusituationen. 
 
Vi har några begrepp som vi kan utgå ifrån och ställa frågor runt: leda arbete, leda männi-
skor och leda i organisationen. Men främst vill vi att du berättar vad du upplever som ty-
piskt för en ledare med din befattning. 

 
 
 
 


