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II. Abstract  
 

Uppsatsen utgår ifrån Agency- och Stewardship Theory samt Project Governance 

som bakgrund till att beskriva hur projektorganisationer arbetar med styrning av 

projekt. Studien ämnar skildra hur styrning av projekt påverkar projektbeställares 

och projektledares arbete i projekt vad gäller tillsyn, tillit samt kommunikation. 

För att göra detta är studien baserad på sju kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med respondenter som verkar inom olika branscher på 

arbetsmarknaden. Datan från intervjuerna bearbetades sedan med s.k. deduktiv 

tematisk analys för att göra den mer presenter- och hanterbar.  

 

Agency- och Stewardship Theory är nära sammankopplade med Project 

Governance, även om de i sig själva är helt skilda. Agency- och Stewardship 

theory berör den eventuella problematik som kan uppstå när en uppgift delegeras 

från en part till en annan, något som är högst aktuellt i en projektorganisation. 

Project Governance är däremot ett ramverk vari det framkommer hur 

moderorganisationen vill att projekt förhåller sig till rörande ett antal parametrar. 

Vi har valt att presentera fyra olika perspektiv på Project Governance och en 

sammanställning av gemensamma drag i perspektiven är att Project Governance 

involverar ett antal styråtgärder så som att anpassa projektets syfte och mål med 

moderorganisationens, olika former av kontrollmekanismer och styrgruppens 

sammansättning. 

 

Det framkom i intervjuerna och sedermera i resultatet att inslag av Project 

Governance är ständigt påverkande och återkommande i samtliga av 

respondenternas arbetssituation. Det rör sig om generella styrmedel så som 

ekonomimöten med kunder eller entreprenörer och rapporteringsskyldigheter till 

fasta beslutspunkter och kontinuerliga möten med styrgruppen. Det främsta och 

kanske mest utpräglade resultatet är hur pass mycket tilltro det finns i s.k. 

partneringssamarbeten och hur styrningen blir allt mer komplex när allt fler 

företag blandas in. 
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1. Inledning 

 

I kapitlet återges en beskrivning över studiens bakgrund, syfte och frågeställning. 

Vidare presenteras valda avgränsningar och studiens disposition. 

 

 Bakgrund 1.1

Projekt i sig är ingen ovanlig företeelse, alla människor har sannolikt deltagit eller 

till och med varit ledare av ett projekt utan att kanske varit medveten om det. 

Projekt kan ha stor variation vad gäller exempelvis storlek och komplexitet. Det 

kan således röra sig om allt ifrån att arrangera en fest av något slag där kanske ett 

tiotal individer är delaktiga till att bygga en bro mellan två länder där flera tusen 

individer är delaktiga på olika sätt. Gemensamt för projekt är dock att de har en 

projektbeställare, det vill säga någon som har sett ett behov och sedermera 

beställer projektet. Det återfinns även en projektledare som projektbeställaren 

överlåter ansvaret över projektet på under tiden som detta pågår (Jansson & Ljung 

2004). 

 

Jansson och Ljung (2004) beskriver projektbeställaren som den chef inom 

organisationen som ger order om att utföra ett uppdrag i form av ett projekt. När 

projektbeställaren ger klartecken för projektet får denne individ automatiskt 

ansvaret för de verkningar som projektet kommer att ha på organisationen, både i 

nutid och längre fram. Enligt Müller och Turner (2005) ligger huvudansvaret över 

ett projekt hos projektbeställaren som bistår med kapital och säkerställer att 

projektet går i linje med organisationens mål och visioner. Dock så är det 

projektledaren som ansvarar över det dagliga arbetet inom projektet och skall 

styra det mot målet som fastslagits.  

 

Det är ett speciellt förhållande mellan projektbeställaren och projektledaren. 

Projektbeställaren delegerar ut en uppgift till projektledaren som denne ska lösa åt 

hans eller hennes vägnar. Det innebär att projektledaren måste ha ett visst mandat 

för att fatta de beslut som krävs för att projektet ska fortlöpa på bästa sätt. Här kan 

det dock uppstå en konflikt då hela relationen mellan de två parterna bygger på att 

de har samma syfte och mål med projektet. Om de inte har det strävar de således 

åt olika håll vilket skapar friktioner. Det är alltså en relation som kräver mycket 

tillit och kommunikation. Agency Theory är teori som berör ett sådant här 

förhållande. Agency Theory använder sig av begreppen principal och agent där 

principal är projektbeställaren och agent projektledaren (Jensen & Meckling 1976 

; Müller 2011a). 

 

Agency Theory är en organisationsteori som bygger på att huvudmannen och 

agenten har olika ekonomiska incitament i sitt arbete och agerar därför på olika 

sätt inom verksamheten utefter detta. I projektsammanhang innebär detta att 

projektledaren inte alltid agerar i projektbeställarens bästa (Müller 2011a). Den 

problematik som kan uppstå går dock att förmildra genom olika metoder och 

tekniker, i projektsammanhang brukar detta vanligtvis kallas för Project 

Governance. Begreppet Project Governance är sprunget ur det mer etablerade 
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begreppet Corporate Governance. Corporate Governance beskrivs av Muray 

(2011) genom följande fem punkter 

- Ha kontakt med organisationens intressenter för att definiera 

verksamhetsmål och syfte. 

- Avgöra var och när i organisationen beslut bör fattas för maximal 

effektivitet. 

- Avgöra när beslut av kritisk karaktär bör fattas 

- Säkerställa att det råder öppenhet angående beslut och effekten av beslut 

samt att rapportera om påverkan. 

- Bekräfta beslut och effekten av beslut av oberoende 

granskningsfunktioner.  

 

På samma sätt bör Project Governance utformas men då satt i en projektkontext. 

Project Governance verkar som en brygga mellan Corporate Governance och 

projektledningen genom att se till att projekten följer organisationens syfte och 

mål. Detta är dock bara en övergripande syn på Project Governance. En definition 

av Project Governance och hur det ska användas i praktiken råder det olika 

uppfattningar om. Bekker och Steyn (2009) behandlar Project Governance och 

menar att begreppet under de senaste åren har uppmärksammats och fått ökad 

användning i projektledningsvärlden. Men samtidigt menar de att det råder en 

brist på en klar definition och att detta skapar en hel del förvirring. Författarna 

skriver att termen används från ett heltäckande begrepp som involverar det mesta 

inom projektledning till att endast innefatta vissa avtalsklausuler. Det är därför 

önskvärt med en klar definition, grundläggande riktlinjer och en tillämpbar modell 

som fungerar i hela världen (Bekker & Steyn 2009). Det förekommer en rad olika 

definitioner av begreppet, exempelvis använder Klakegg et al. (2008) sig av 

följande definition när de beskriver Governance framework
1
: 

 
An organized structure established as authoritative within the institution, 

comprising processes and rules established to ensure Projects meet their 

purpose. (Klakegg et al. 2008:30) 

 

En annan mycket mer generell definition som det brittiska finansdepartementet 

använder sig av i ett vägledningsdokument följer nedan: 

 
Project Governance is defined as those aspects of Governance related to 

ensuring the effectiveness of Projects. In essence, Project Governance is 

about helping to ensure that the right Projects are done well. (H.M. 

Treasury 2007:3) 

 

 Syfte 1.2

Vår uppfattning är att Project Governance får mer och mer inflytande både i den 

akademiska samt den företagsverksamma världen, det vi dock ser en brist av är 

skildringar över hur Project Governance tar sig uttryck i verkligheten. Genom 

studien vill vi ge ett bidrag till forskningsvärlden genom att projektbeställare och 

projektledare får berätta sin verklighet. Det är trotsallt i denna verklighet alla 

modeller, guider och ramverk kommer att appliceras. 

                                                 
1
 Kan likställas med Project Governance ramverket 
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Med utgångspunkt från Project Governance, Agency- och Stewardship Theory 

syftar vår undersökning till att ge en verklighetsskildring av hur projektbeställaren 

och projektledaren hanterar styrningen av projekt. Vi undersöker hur respektive 

roll förhåller sig till dels varandra men även till styrelse, styrgruppen, 

underentreprenörer och andra intressenter. 

 

 Forskningsfråga 1.3

Med utgångspunkt i Project Governance kommer vi att beskriva hur 

projektorganisationer arbetar med styrning av projekt. 

 

Hur påverkar styrningen projektbeställarens och projektledarens arbete i projekt 

vad gäller kommunikation, tillit samt tillsyn?  

 

 Avgränsningar 1.4

Först och främst har vi avgränsat oss emot att enbart undersöka ledarrollerna i 

projekt och hur de hanterar sina projekt. Detta innebär att vi inte har pratat med 

projektdeltagare eller andra intressenter inom eller utanför moderorganisationen 

som inte på ett direkt sätt har en exekutiv funktion. Vi har också avgränsat oss till 

att använda Agency- och Stewardship Theory då dessa har en god vetenskaplig 

förankring och är nära sammankopplade med Project Governance. 

 

 Disposition  1.5

Studien är disponerad som följer:  

 

Det första kapitlet, kapitel 1, är ett inledande kapitel innehållande bakgrund, syfte 

samt frågeställning. Vidare följer kapitel 2 som innehåller den teoretiska grunden 

som uppsatsen vilar på. I Kapitel 3 redogörs för studiens metod samt hur arbetet 

praktiskt gått till. Resultatet och analysen återfinns i kapitel 4. Studien avslutas i 

kapitel 5 där en diskussion kring studiens resultat återfinns. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel återfinns den teori som använts och som ligger till grund för 

undersökningen. Avsnittet börjar med rollbeskrivningar och går sedan vidare till 

Agency- och Stewardship Theory för att sedan avslutas med Project Governance. 

 

 

Projektbeställare och projektledare är två nyckelroller genomgående i studien. Vi 

anser därför att det är viktigt att det finns en teoretisk bas var i dessa roller 

definieras och presenteras så som de används i studien. Vidare är bakgrunden till 

varför vi har valt att redovisa Agency- och Stewardship Theory att underbygga 

anledningen till att företag använder sig av Project Governance. Davis et al. 

(1997) menar att många olika företagpolicys och användandet av styrning i 

organisationer har en grund i Agency Theory. Men att det på grund av teorins 

ekonomiska vinkling kan finnas ett behov av att använda sig av andra parametrar 

som Agency Theory inte täcker. Därför används även just Stewardship Theory för 

att ge ett teoretiskt stöd i beskrivandet av de relationer och den tillit som vi också 

anser är en viktig del att ta i beaktande i en styrningsfunktion. 

 

 Rolldefinitioner 2.1

Det råder relativt stor variation inom många organisationer angående vad 

respektive befattning benämns som, trots att det handlar om likartade roller med 

samma arbetsuppgifter. Projektledaren kan bland annat benämnas som platschef 

och projektbeställaren kan exempelvis kallas för sponsor eller projektägare. Vi 

kommer dock att löpande använda oss av de två begrepp som har används under 

vår utbildning samt även de vi uppfattar som vanligast inom litteraturen – 

projektbeställare och projektledare. 

 

Figur 1 nedan sätter de olika funktionerna i relation till varandra för att ge en 

övergripande bild över hur förhållandet kan se ut. Som synes är projektbeställaren 

att anse som en verksamhetsledande funktion och hamnar således överst. 

Projektbeställaren får sitt uppdrag ifrån kunden, kunden finns oftast inte att finna 

inom projektorganisationen därför hamna denne utanför. Under projektbeställaren 

återfinns projektledaren som leder själva projektetet och det dagliga arbetet inom 

det samma. Längst ner finns den genomförande funktionen i form av 

projektmedelemmar som utför det dagliga arbetet inom projektet. Mer utförligt 

om projektbeställaren respektive projektledaren finns att tillgå i följande avsnitt. 
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Figur 1, Hierarkisk översikt. Original från Jansson och Ljung (2004:53)  

 

 Vem är att anse som projektbeställare? 2.1.1

Projektbeställaren finns att hitta i den organisation i vilken projektet utförs inom, 

även om det handlar om en extern kund som har beställt projektet. Hans eller 

hennes roll är att representera kunden, också kallad uppdragsgivaren i projektet. 

Rollen som projektbeställare innebär att det är han eller hon som har det formella 

ansvaret för ett projekt men att uppgifter och ansvarsområden delegeras ut till 

projektledaren. Trots det delegerade ansvaret är det dock alltid projektbeställaren 

som har det övergripande ansvaret. Det innebär också att det är han eller hon som 

tar de slutgiltiga besluten för projektet så som om och när det ska börja eller om 

det ska avslutas (Tonnquist 2008; Jansson & Ljung 2004). 

 

Angående vem som är projektbeställare så kan det variera från organisation till 

organisation. I mindre projekt menar Tonnquist (2008) att det kan vara relativt lätt 

att fastställa vem som är att anse som projektbeställare. Det faller sig naturligt då 

mindre projekt oftast innebär att färre personer är inblandade. Projektbeställaren 

återfinns alltid internt i moderorganisationen och är alltid en (1) person 

(Marmgren & Ragnarsson 2001; Jansson & Ljung 2004). I vissa projekt kan det 

dock finnas många chefer med många viljor och det är därför viktigt att definiera 

just en person till rollen som projektbeställare. En stor anledning till detta är för 

att projektledaren ska veta vem denne ska vända sig till när det gäller frågor som 

resursfördelning eller andra frågor som har stor inverkan på projektet. Om fallet är 

sådant att det finns många chefer som är möjliga projektbeställare kan det vara bra 

att anordna en så kallad projektstyrgrupp. Men det bör fortfarande bara vara en 

som har det övergripande ansvaret för gruppen och således även agera stöd för 

projektledaren (Jansson & Ljung 2004). 

 

I väldigt omfattande projekt kan det däremot finnas en så kallad beställarkedja. En 

sådan kedja uppstår när det finns flera kunder och leverantörer i ett projekt, där 

kan det finnas flera beställarroller på flera nivåer i projektet. Men grundkonceptet 

är fortfarande det samma som i mindre komplicerade projekt (Tonnquist 2008). 

Avslutningsvis kan termen (som nämndes inledningsvis) projektbeställare variera 

från organisation till organisation och ett annat vanligt begrepp med samma 
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innebörd är sponsor. Termen sponsor härstammar från vad just en sponsor är, 

någon som sitter på resurser för att finansiera någonting (Van Der Merwe 1997). 

 

 Vem är att anse som projektledare? 2.1.2

Det finns det många och varierande benämningar på den här positionen men 

projektledare är den mest använda och således den benämningen som även 

kommer att användas i den här studien (Gaddis 1959). Projektledarens primära 

uppdrag kan sägas vara att överlämna en slutprodukt till den som har beställt den, 

det vill säga en projektbeställare (Tonnquist 2008). Projektbeställaren är i och 

med detta att anses som den som projektledaren har som närmaste chef under 

projektets gång. Arbetet fram till slutprodukten sker inom vissa på förhand 

uppsatta ramar som projektet skall hålla sig inom, dessa ramar innehåller tid, 

kostnad samt resultat. Tillsammans med projektbeställaren enas dessa två om 

vilka ansvar och befogenheter som projektledaren skall erhålla under projektets 

gång, dessa försvinner dock när projektet på ett eller annat sätt avslutas. Till sin 

hjälp har projektledaren en för projektet sammansatt projektgrupp som kan sägas 

inneha en utförande position i det dagliga arbetet, projektledarens primära roll kan 

således skildras som att leda denna grupp och bestå med de verktyg som krävs för 

att de skall komma fram till slutmålet. I större projekt kan det även finnas 

delprojektledare som projektledaren kan överlåta vissa bitar av sina åligganden till 

som avlastning (Jansson & Ljung 2004).  

 

I projektet är projektledaren likställd en VD med fullt ansvar över projektgruppen 

och det dagliga arbetet inom sitt projekt. I och med det är det vitalt för projektet 

att projektledaren har de ledningsfärdigheter som krävs för uppgiften och 

samtidigt har förmågan att anpassa sitt ledarskap till de varierande skedena och 

individerna som ingår i projektet (Tonnquist 2008). Vad gäller projektledarens 

anställning så kan en projektledare dels vara fastanställd inom samma 

organisation som denne verkar och driver projekt och dels arbeta genom 

konsultuppdrag, vilket innebär att organisationen hyr in projektledaren från ett 

utomstående företag för det aktuella projektet (Jansson & Ljung 2004).   

 

Tonnquist (2008) menar att om en projektledare skall ta sig vidare och lyckas i sitt 

arbete är det viktigt att denne har en utpräglad och äkta fallenhet för olika 

individer samt har en förståelse för hur dessa skall motiveras för att utföra ett så 

bra arbete som möjligt på daglig basis. Jansson och Ljung (2004) framhåller även 

vikten av att projektledaren studerar organisationen inom vilken denne skall utföra 

sitt arbete inom. Genom att studera organisationen får projektledaren en bättre 

förståelse över hur de arbetar och varför vissa individer agerar på det sätt som de 

gör i vissa lägen. En viktig del är även att projektledaren ”lär sig språket” och 

kulturen i den aktuella organisationen. Det innefattar företeelser såsom hur de 

interagerar med varandra, hur olika dokument skall utformas, hur möten går till 

samt vilka terminologier och beteckningar som används. 

 

 Vad är Agency Theory? 2.2

Agency Theory bygger på att det råder ett förhållande mellan en huvudman, 

principal (projektbeställare) och dess ombud, agent (projektledare) där den senare 

är utvald att på huvudmannens vägnar utföra en specifik uppgift såsom ett projekt. 
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För att projektledaren skall kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt krävs det att 

projektbeställaren överlåter viss beslutsbefogenhet på projektledaren. Centralt i 

teorin och dess grundsyn är att människan ofta värnar om sina egna intressen eller 

potentiella förtjänst. Således förutsätter den att projektledaren kommer att agera 

på ett sätt som gör att denne tjänar så mycket som möjligt på förhållandet 

samtidigt som agerandet i vissa fall troligen kommer att gå emot 

projektbeställarens intressen (Jensen & Meckling 1976). Müller (2011a) ger ett 

exempel på projektledare som arbetar som konsulter och således får betalt för den 

tid som projektet pågår, vilket innebär att ju längre tid projektet tar desto mer 

tjänar projektledaren. Således kan det hända att projekt som egentligen skulle 

omstruktureras eller till och med varit avslutade för längesen i själva verket 

fortsätter, vilket är mycket kostsamt för organisationen. 

 

Ett sätt för projektbeställaren att stävja det här problemet är att utöka kontrollen 

eller övervakningen över projektledaren genom exempelvis upprättande av 

kontrakt eller andra övervakningssystem, vilket dock kan vara både mycket 

kostsamt tillika tidskrävande för projektbeställaren (Müller 2011a). Upprättandet 

av ett kontrakt innebär att projektledaren ingår ett avtal med projektbeställaren 

som kan innefatta tids- och kostnadsramarna för ett projekt som således binder 

projektledaren att utföra projektet inom dessa (Müller & Turner 2005).    

 

Projekt torde fungera bäst när det råder ett samarbete mellan projektbeställare och 

projektledare, där de arbetar mot samma mål och projektledaren har de 

befogenheter som uppgiften kräver. Turner och Müller (2004) menar dock att 

verkligheten i många fall ser annorlunda ut och framhåller att det råder både 

misstro och konflikter mellan parterna, vilket kan yttra sig i att projektbeställaren 

sätter upp allt för små ramar för projektledaren att arbeta inom. Uppkomsten av 

misstro kan ha sin grund i att parterna inte har tillgång till samma information. 

Projektbeställaren vet helt enkelt inte varför projektledaren tar de beslut som 

denne gör och om dessa verkligen är de bästa och går i linje med resten av 

organisationen vilket kan skapa en osäkerhet hos beställaren. Ömsesidig 

kommunikation, både formell och informell, mellan parterna är något som Turner 

och Müller (2004) anser kan lösa dessa problem eller konflikter. 

  

Agency Theory innebär att man använder en rad metoder för att stävja denna 

relation och öka incitamentet för agenten att arbeta i huvudmannens intresse. En 

vanlig sådan metod är att koppla prestation till belöning eller straff. Exempelvis 

kan ett belöningsschema skapas där en viss aktivitet premieras om den utförs 

korrekt. Schoorman och Donaldson (1997) menar att ett sådant belöningsschema 

är extra gynnsamt när agenten har ett informationsövertag över huvudmannen 

samt om agenten är svårövervakad i övrigt. Agency Theory grundar sig dock inte 

på att totalövervaka agenterna. Förhållandet bygger trots allt på delegering och att 

totalt övervaka agenten skulle hindra detta sätt att arbeta (Schoorman & 

Donaldson 1997). Det ska också påpekas att även om företaget har en pricipal-

agent approach till sina anställda så är varje anställd också en unik individ och 

svarar därmed också på sådana här incitamentsdrivande metoder på olika sätt. 

Grundtanken att en prestation ger en belöning kan stärka vissa individer till att 

arbeta hårt men ställer också individer som är ovilliga att ta risker inför en stor 

osäkerhet. Detta innebär att den riskrädde individens belöning måste väga högre 

än vad den negativa inverkan av osäkerhet innebär (Burson et al. 2010). 
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 Stewardship Theory 2.3

Motstatsen till Agency Theory kan sägas vara Stewardship Theory vars 

grundtanke förutsätter att de anställda tar till sig och förvaltar organisationens mål 

och syfte samt har en samarbetsanda vilket gör att de anställda identifierar sig 

med organisationen. Till skillnad från Agency Theory har principal 

(projektbeställaren) och steward
2
 (projektledaren) här alltså en ömsesidigt 

stödjande relation byggd på förtroende till varandra (Müller 2011a). 

 

Teorin uppkom genom de psykologiska och sociologiska fälten då man hade för 

avsikt att studera förhållanden då olika ledare var motiverade att utföra sitt arbete 

i linje med dess överordnades och organisationens bästa. Teorin bygger på att 

exempelvis en projektledare förväntas uppföra sig på ett sätt som sätter 

organisationen och kollektivet framför sina individuella behov och mål. Om 

individen ifråga således får välja mellan sina egna intressen eller organisationens 

kommer denne att välja organisationens. Även om projektledarens och 

projektbeställarens intressen i vissa fall går isär värderar projektledaren ett 

samarbete högre än inget samarbete alls. Det i sin tur gynnar organisation vilket i 

sin tur gynnar både projektbeställaren och externa intressenter. Man ska dock inte 

förutsätta att projektledaren genom den här teorin inte har några överlevnads 

behov genom exempelvis en inkomst, skillnaden mellan den här teorin och den 

föregående ligger i hur individen i fråga når dessa behov. I det här fallet gör 

projektledaren en avvägning mellan sina behov samt organisationens och inser då 

att genom att arbeta för organisationens tillika gruppens mål så kommer 

individens egna behov också att uppfyllas (Davis et al. 1997). 

 

Genom det här synsättet kan de underställda ges mer utrymme att handla fritt och 

en mer autonom arbetssituation. Det i sin tur skapar inte samma behov av kontroll 

som ett Agency Theory-tänk skapar. Det finns ingen anledning för principal att 

kontrollera en steward som ändå förutsätts göra sitt arbete väl och för 

organisationens bästa. En överdriven kontroll på en steward-individ skulle också 

kunna ha en motsatt funktion, att kontrollen gör att arbetsmotivationen minskar 

och han eller hon känner sig misstrodd (Davis et al. 1997). 

 

 Skillnader mellan Agency och Stewardship Theory 2.4

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan Agency Theory respektive Stewardship 

Theory. Som tidigare beskrivits och som kanske syns ännu tydligare i tabellen är 

de motsatta synsätt som respektive teori grundar sig på. Agency Theory grundar 

sig på en kontroll ifrån projektbeställarens sida mot projektledaren som denne 

anser vara nödvändigt för att säkerställa att projektledaren utför sitt arbete. 

Stewardship Theroy baseras istället på ett samarbete mellan de båda rollerna som 

förutsätter att de strävar mot samma mål. Det syns tydligt på varderas 

grundantagande där Agency Theory förutsätter bl.a. misstro, individualism och att 

motivation är något som kommer utifrån. Stewardship baseras istället bl.a. på en 

tro på gemenskap, tillit och att motivation är något som kommer inifrån individen. 

Skillnaden på de både teorierna syns också på varderas ledningsfunktion där 

ledningen på ena sidan har till uppgift att utöva kontroll samt övervakning och på 

den andra sidan agera som ett stöd tillika rådgivande funktion.   

                                                 
2
 Inom Agency Theory kallad agent 
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Tabell 1 Motsatta angreppsätt för Corporate Governance. Översatt från: Sundaramurthy och 

Lewis, (2003:398) 

Motsatta angreppssätt för Corporate Governance 

 

 Kontroll  Samarbete 

 

 Agency Theory Teoretisk grund Stewardship Theory 

   

  Grundantagande 

  

 Individualism Mänsklig benägenhet Gemenskap 

 Självintresse  Samverkan 

  

 Yttre Motivation Inre 

 

 Målkonflikt Ledningsrelation Målanpassning 

 Misstro  Tillit 

 

  Tillämpning 

 

 Ordning Ledningens Stöd 

 Övervakning primära roll Råd 

 

 Utomstående Ledningsstruktur Social anknytning 

 

 Minskar målkonflikter Verkställande Främjar identifiering & 

  aktieägare långsiktiga relationer 

 

Begränsar självvinnande Marknaden för  Bromsar psykosocialt 

 beteende företagskontroll engagemang 

 

 Kommunikation 2.5

Kommunikation inom projekt kan delas in i två typer, muntlig och skriftlig. 

Gemensamt för de båda är dock att de har en avsändare och syftar till att förmedla 

ett budskap. Clements & Gido (2006) framhåller även att tät kommunikation är en 

vital del i ett projekts fortskridande. Kommunikation hjälper bland annat till att 

förebygga eventuell problematik, säkerställer att alla intressenter är på samma 

spår eller öppnar upp för diskussion vad gäller nya vägar att gå (Clements & Gido 

2006).  

 
Den muntliga kommunikationen kan ske genom exempelvis ett personligt möte, 

via telefon eller genom ett virtuellt konferensforum. Den här typen av 

kommunikation sker direkt vilket innebär att individen får respons på sitt budskap 

utan fördröjning. Kommunikationen sker således ömsesidigt vilket ger tillfälle till 

diskussion, återkoppling och kan underlätta förståelsen för motparten. Vid ett 

personligt möte finns även tillfället att studera motpartens kroppsspråk vilket kan 

förstärka det man vill framföra eller hjälpa parterna att förstå varandra ytterligare 

när de tar in varandras intryck. Vid ett telefonsamtal finns självklart inte samma 
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möjligheter men genom att avgöra tonläget på motparten går det att få ut en hel 

del information vad gäller hur samtalet mottages (Clements & Gido 2006). 

 

Den här typen av ”hjälp” saknas helt vid skriftlig kommunikation. Skriftlig 

kommunikation sker vanligtvis genom mejl alternativt som utskrift och är att 

föredra då det inte finns tid för ett personligt möte och informationen snabbt 

måste ut till. Clements och Gido (2006) menar dock att man bör använda den här 

typen av kommunikation endast när det krävs och innehållet är av vikt eller 

brådskande. Annars är risken stor att meddelandet hamnar i skräpposten och 

irritation kan uppstå då innehållet istället hade kunnat tagits upp vid nästa möte. 

Skriftlig form kan vidare vara ett bra sätt att bekräfta saker som partena tidigare 

kommit överens om, samtidigt som informationen lättare kan spridas till övriga 

som kan tänkas vara i behov av den.   

 

 Formell och informell kommunikation 2.5.1

Turner och Müller (2004) delar upp kommunikation som formell och informell 

som synes nedan. 

  
Tabell 2, Särdrag för formell och informell kommunikation. Översatt från Turner och Müller 

(2004:334) 

Särdrag Formell 

kommunikation 

Informell 

kommunikation 

Åtagande Fokus på fråga, ej 

relation 

Fokus på relation, ej 

fråga 

Trovärdighet Högt Lågt 

Hur nås mottagare? Rapporter, möten Slumpmässigt, 

anteckningar 

Hur fort nås mottagare? Sakta Fort 

Hur exakt är 

informationen? 

Mycket Lite 

 

Den formella kommunikationen kan sägas vara mer schemalagd och tydligt 

strukturerad. Den når mottagaren genom rapporter samt möten av olika slag och 

innehåller exempelvis information om hur projektet ligger till, vart det är på väg 

eller kvalitetssäkringar. Informell kommunikation sker istället mer spontant och 

lättsamt. Det centrala är att informationen överförs till mottagaren kort och 

koncist och kan handla om att projektbeställaren och projektledaren springer på 

varandra och kort utbyter några ord (Turner & Müller 2004). 

 

 Projektbeställarens respektive projektledarens behov av 2.5.2
kommunikation 

Parternas behov av kommunikation från den andre skiljer sig. Projektbeställarens 

behov av kommunikation kan ses som relativt statisk under projektets gång, 

tillskillnad från projektledarens som kan sägas förändras i takt med att projektet 

fortskrider genom dess olika faser. Då projektbeställaren inte befinner sig inom 

projektet eller ser det dagliga arbetet på samma sätt som projektledaren så bidrar 

detta till ett antal frågetecken hos projektbeställaren. Dessa frågetecken kan 

handla från om huruvida projektet kommer att nå resultatet inom tids-, kostnads- 
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och kvalitetsramen, om rätt modeller används till om projektledaren är 

professionell i sitt arbete. Då detta kan skilja från dag till dag eller vecka till vecka 

är det vitalt för projektbeställaren att ha kontakt med projektledaren (Müller & 

Turner 2005). 

 

Projektledaren är i inledningsstadiet av projektet i behov av mycket information 

för att kunna skapa sig en bild av organisationen och projektet. Projektledaren 

måste exempelvis veta vilka mål, prioriteringar och eventuella begränsningar eller 

restriktioner som finns för att kunna lägga upp och planera sitt arbete på ett bra 

sätt. Detta förändras under projektets gång och övergår till att mer handla om att 

projektledaren söker godkännanden av exempelvis planer och delresultat. Vid 

avslutet av projektet handlar kommunikationen istället om huruvida 

projektledaren lyckades med projektet eller ej. Projektledaren söker den här typen 

av information för att underrätta projektdeltagarna och andra intressenter om hur 

projektet fortlöpte och sedermera ta med sig erfarenheterna till framtida projekt 

(Müller & Turner 2005). 

 

 Vad är Project Governance? 2.6

Ordet Governance betyder styrning och Governance återfinns på flera nivåer i 

samhället och även långt bort från företag och organisationer. Exempelvis FN och 

EU är två överstatliga styrningsorgan (Klakegg et al. 2008). När Governance sätts 

i relation till den företagsverksamma världen benämns det som Corporate 

Governance. Konceptet Corporate Governance har tagit starkt fäste i många 

organisationer och idéerna från detta har börjat sträcka sig in i andra 

affärsverksamheter och speciellt inom projektledning (Bekker & Steyn 2009). 

Corporate Governance har många definitioner men OECD har en välkänd och ofta 

refererad definition som lyder: 

 
Corporate Governance involves a set of relationships between a 

company’s management, its board, its shareholders and other 

stakeholders. Corporate Governance also provides the structure through 

which the objectives of the company are set, and the means of attaining 

those objectives and monitoring performance are determined. (OECD 

2004) 
 

Det finns dock fler definitioner och syner på vad Corporate Governance är och 

bör innehålla men Gillian (1998) menar att det i korthet och på ett generellt plan 

kan förklaras som ett system av faktorer, lagar och regler som kontrollerar ett 

företags eller en organisations verksamhet.  

 

Det är när Governance-begreppet kommer till projektnivån som det blir relevant 

för studien. Dock är inte begreppet helt klart definierat och att det råder en mängd 

olika uppfattningar om vad det egentligen betyder (Bekker & Steyn 2009). På 

grund av detta kommer därför olika författares syn på begreppet att pressenteras, 

närmare bestämt fyra perspektiv och förklaringar över vad som är Project 

Governance för att på så sätt ge en mer nyanserad bild. 
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 Perspektiv 1, Müller 2.6.1

Det första perspektivet kommer från Müller (2011b) som anser att Project 

Governance i regel handlar om att implementera rolldefinitioner angående ansvar 

och befogenheter, processer och rena policydokument. Dessa bestämmelser i sin 

tur påverkar de anställdas beteende vilket påverkar projektets förfarande och 

resultat. Utan de ramverk som Project Governance innebär menar Müller (2011b) 

att det kan uppstå konflikter och varierande projektresultat till 

moderorganisationens nackdel. Problem kan uppstå i bland annat 

arbetsprocesserna och resursfördelningen vilket i sin tur kan leda till en negativ 

inverkan vad gäller moderorganisationens arbetsgång och ekonomiska förtjänst. 

Müller (2011b) menar att Project Governance ramverket behandlar framförallt tre 

kategorier: 

 

1) Definiera projektets syfte eller syften  

 Dessa syften bör ha en stark koppling till moderorganisationens 

verksamhetsstrategi och verkligen påvisa på vilket sätt ett projekt 

bidrar till företagets strategiska mål. 

2) Förmedla såväl personella som ekonomiska resurser. 

 I den här delen bör det framkomma hur projektledaren erhåller 

adekvat mängd resurser. 

3) Kontrollera hur projektet framskrider 

 Den här delen handlar om att utvärdera användandet av bland annat 

resurserna, arbetsprocesser och arbetsverktygen. 

 

 Perspektiv 2, Bekker och Steyn 2.6.2

Bekker och Steyn (2009) har en något avvikande uppfattning av vad som ska vara 

med även om de delar vissa uppfattningar. De har skapat ett grundläggande 

Project Governance-ramverk där det framkommer vad de anser är viktigt. I sin 

studie undersökte de ett flertal Corporate Governance-ramverk och satte dessa i 

relation till deras egen undersökning och kom fram till att följande fyra kategorier 

är de mest genomgående och grundläggande för Corporate Governance och 

därmed deras Project Governance-ramverk. Nedan finns Corporate Governance-

kategorierna som är överförda till ett Project Governance-perspektiv, vidare följer 

författarnas förslag på ett Project Governance-ramverk. 
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Tabell 3, jämförelse mellan Corporate Governance och Project Governance. (Bekker & Steyn 

2009:89f) 

Corporate Governance Project Governance 

  

a) Styrelsens sammansättning och 

funktion 

 

a) Styrgruppens sammansättning 

b) Rapportering av finansiella 

medel och intern kontroll 

 

b) Estimering och kontroll av 

kostnad 

c) Företagsredovisning och 

kontroll 

 

c) Projektredovisning och revision 

d) Företagsetik och ersättning 
d) Etik, ansvarsfullt beteende och 

intressekonflikter 

 

a) Styrgruppen bör bestå av nyckelkompetenser som har lång erfarenhet av 

ekonomiskt stora projekts komplexitet och utformning. Antalet personer 

kan variera i förhållande till storleken på företagen och antal projekt men 

det ska finnas tillräckligt med kompetens för att snabbt kunna assistera i 

beslutsfattande. Vidare bör ansvaret för ett projekts framgång förflyttas 

från att det bara är upp till projektledarna till att även styrgruppen har det 

yttersta ansvaret. Avslutningsvis bör det finnas en revisionskommitté 

bestående av kompetenta och erfarna individer (Bekker & Steyn 2009). 

 

b) Styrgruppen bör på månadsbasis rapportera om projektets övergripande 

framfart och risker till berörda parter. För projekt med statliga finansiärer 

bör kostnad och framförande redovisas på kontinuerliga och förutbestämda 

tider. Den interna kontrollfunktionen ska finnas i styrgruppen och 

upprätthålla en strukturerad och formell riskhanteringsprocess. Riskerna 

ska vara tydliga och definierade samt hänvisade till rätt intressenter 

(Bekker & Steyn 2009). 

 

c) Projektextern revision bör sträcka sig längre än till enbart kostnads och 

finansiella aspekter. Revisionen bör även innehålla alla projektaktiviteter 

som kan påverka intressenter. Vid samarbete med andra företag krävs en 

avvägnings- och revisionsfunktion för att undersöka och definiera vilka 

intressen som finns med samarbetet. Projektrevisorerna ska skriva 

intygsrapporter till berörda parter för projektledningsfunktionen. 

Avslutningsvis ska det ligga en absolut konfidentialitet angående 

intressenters medverkan i projekt samt om olika kontrakterade 

överenskommelser (Bekker & Steyn 2009). 

 

d) Etiska standarder inom företaget såväl som inom projektet bör 

dokumenteras och sammansättas i policydokument. Vidare bör 

prestationsbaserad kompensation vara en stor del av styrgruppens 

ekonomiska ersättning. Särskilda mätningar bör utvecklas för att 
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säkerställa att arbets- miljö, hälsa och säkerhets praxis efterföljs. 

Ytterligare mätningar och kriterier bör finnas för att garantera att projektet 

går i led med vad som anses som hållbar samhällsutveckling (Bekker & 

Steyn 2009). 

 

 Perspektiv 3, APM 2.6.3

Association for Project management, APM har även de tagit fram en beskrivning 

över vad de anser vara Project Governance. De har arbetat fram en 11 punkter 

lång lista som i sin tur baserar sig på sju enligt dem vanliga punkter till att projekt 

fallerar av olika orsaker. De 11 punkterna bör ses som övergripande 

lösningsförslag (APM 2005) och har vissa likheter med vad både Bekker och 

Steyn (2009) och Müller (2011b) anser om Project Governance. 

 

De sju vanliga orsakerna: 

- Brist mellan projekt och strategiskt viktiga företagsprioriteringar. 

- Brist på ett tydligt seniort ledarskap. 

- Bristande engagemang till intressenterna. 

- Kunskapsbrist och dålig approach till risk och projekthantering. 

- Bristande förståelse för eller kontakt med seniort ledarskap hos 

underleverantörerna. 

- Att värderingen av olika förslag görs på enbart produktpriset och inte på 

det långsiktiga priset satt i relation till andra aspekter. 

- Att inte tillräckligt med resurser används för att bryta ner utveckling och 

implementationsstrategier i hanterbara stegprocesser. 

 

De 11 övergripande lösningarna: 

- Styrelsen bör ha det övergripande ansvaret för Project Governance-arbetet. 

- Rollerna, ansvaret och prestationskriterier för ägarstyrningen av projekt 

bör vara tydligt definierade. 

- Passande Project Governance-åtgärder bör vara stöttade av adekvata 

kontroller och metoder samt att de ska appliceras på hela livscykeln av 

projekten. 

- En unison och uppmuntrande relation ska skapas mellan projektportföljens 

och organisationens huvudsakliga strategi. 

- Alla projekt bör ha en godkänd projektplan innehållande bestämda platser 

där beslut behöver kontrolleras och godkännas. Besluten som fattas vid 

dessa platser ska dokumenteras. 

- Medlemmarna i den enhet (t.ex. styrgrupp) som tillgivits ansvar för 

godkännandena ska vara tillräckligt många, ha lämplig erfarenhet och 

resurser nog att ta sakenliga beslut. 

- Projektets affärsplan bör stödjas av realistisk och relevant information som 

kan ge en trovärdig grund för beslut om godkännande. 

- Styrelsen eller dess delegerade ombud avgör när oberoende granskning av 

projekt tillika projektledningssystem krävs och genomför också sådan 

granskning. 

- Det bör finnas tydligt bestämda kriterier för att hur projektstatus, risk- 

ökning och problem ska rapporteras till lämplig nivå inom organisationen. 
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- Organisationen bör alstra en organisationskultur som uppmuntrar till 

förbättringar och att medarbetarna delger uppriktig projektinformation 

internt. 

- Intressenterna bör vara engagerade i projektet satt i relation till hur viktiga 

de är för organisationen och på ett sätt att det bygger tillit.  

 

 Perspektiv 4, Murray 2.6.4

Med hjälp av bland annat APM:s (2005) punkter har Murray (2011) tagit fram 

fem kategorier som författaren använder sig av i en förklaring över hur Project 

Governance bör användas på ett adekvat sätt. Dessa fem kategorier är direkt 

sprungna ur hur Murray (2011) definierar Corporate Governance
3
 men förklaras 

med hjälp av bland annat APM (2005). Kategorierna lyder som följer: 

- Anpassa projektet till organisationens mål 

 Innebär att projektets syfte måste vara i linje med organisationens 

syfte. Om så inte är fallet kan ett projekt även om det utförs 

perfekt, sakna relevans för företaget. 

 

- Den gyllene medelvägen av beslutsfattande mandat 

 Det ska finnas en direkt och tydlig koppling från det seniora 

ledarskapet ner till dem som utför arbetet åt dem. Det ska också 

framgå tydligt vilket ansvar och befogenheter varje person har. 

 

- Rapportering 

 Rapporteringen är en mycket viktig del i Project Governance då det 

i stort sätt är omöjligt att hela tiden övervaka de personer som det 

seniora ledarskapet har delegerat uppgifter till. Den kontrollen är 

otroligt viktig då själva förutsättningen i delegationerna är att 

uppgiften görs på ett sådant sätt som den som delegerar vill. 

Rapporteringen bör omfatta följande punkter: 

 Periodiska rapporter angående vilka ansvarsområden alla 

berörda har. 

 Rapportering om någon inte kan leva upp till det ansvar 

som tillgivits dem. 

 Rapportering om det uppstår några intressekonflikter som 

kan påverka beslutsfattningen inom det ansvarsområde en 

person ansvarar för. 

 

- Oberoende granskning 

 Den oberoende granskningen fungerar som en motvikt till 

rapporteringen som ibland kan vara byggd på felaktig information. 

Granskningen ska undersöka huruvida systemen och strukturerna 

som används är fullgoda för att göra det möjligt att utföra de 

arbetsuppgifter som tilldelats. Vidare ska den granskningen även 

utreda om beslut och åtgärder går i linje med de ansvarsområden 

som delegerats. 

 

                                                 
3
 Vilket kan läsas i 1.1 Bakgrund, sida 4 
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- Milstolpar för beslutsfattande 

 Denna punkt handlar om att sätta upp formella punkter under 

projektets gång. Innebörden blir således att ett ansvarsområde för 

en person inte kan sträcka sig längre än till en sådan här formell 

punkt (Murray 2011). 

 

 Sammanfattning av Project Governance 2.6.5

Vid jämförande av ovanstående (APM, 2005;Bekker & Steyn 2009; Müller 

2011b; Murray 2011) har vi identifierat gemensamma nämnare som på ett eller 

annat sätt visar på att det finns ett visst samtycke kring vad Project Governance är 

för någonting. Dessa sammanfattas i figur 2 nedan och är utan inbördes ordning 

dock är projektets syfte och mål lagt överst på grund av dess så pass fundamentala 

innebörd för Project Governance. 

 

 
 

Figur 2, översikt över Project Governance 

 

Att projektet går i linje med vad moderorganisationen vill och strategiskt planerar 

är den viktigaste utmaningen för Project Governance. Müller (2011b) menar att 

det är viktigt att kunna påvisa en stark koppling och Murray (2011) anser att om 

inte den kopplingen finns kanske det inte finns någon vits med projektet över 

huvud taget. De andra författarna berör dock inte detta på ett direkt sätt och en 

reflektion vi har om varför det inte skrivs ut som en åtgärd är just på grund av att 

det är precis det som de menar är huvudsyftet med Project Governance. 

  

Den tydligaste kategorin är kontroll och behandlas av samtliga författare även om 

de till viss del innebär olika saker för dem. Kontrollen kan delas upp i två stycken 

olika underkategorier; rapportering och extern granskning. Rapporteringen bör 

beröra hur resurserna används (Müller 2011b), vilka risker som har stötts på och 

vilka nya risker som uppstått (Bekker & Steyn 2009), vilka intressekonflikter som 

finna samt vilka ansvarsområden respektive befattning har i projektet (Murray 

2011). Även här råder det delade meningar om när denna rapportering bör ske, 

Bekker och Steyn (2009) menar att det bör ske månadsvis medan Murray (2011) 

skriver att det bör ske periodiskt. Som vi upplever det handlar det inte om en 

Projektets syfte och mål 

Rapportering Granskning 

Kontroll 
Styrgruppens 

sammansättning 
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specifik och exakt tidpunkt som gäller för varje projekt utan snarare att det bör 

anpassas efter faktorer så som projektets storlek och omfattning. 

 

Den externa granskningen skiljer sig något från den interna rapporteringen då den 

granskningen sträcker sig längre än till bara projektinterna företeelser. Den 

externa granskningen bör enligt Bekker och Steyn (2009) innehålla samtliga 

aktiviteter i ett projekt som är av intressenternas intresse. Murray (2011) menar att 

denna granskning ska se huruvida projektets strukturer och processer som används 

är tillräckliga för att möta behovet i varje ansvarsområde. Dessa granskningar bör 

enligt APM (2005) ske när styrelsen (eller den som tilldelats det ansvarsområdet) 

anser att det finns ett behov för det. 

 

För att den information som kommer från kontrollen ska vara till någon nytta och 

behandlas på ett bra sätt finns det anledning att tro att de som tar emot 

informationen ska vara kompetenta nog att ta hand om den. Styrgruppens 

sammansättning blir därför viktig och det är viktigt att de som är med där besitter 

rätt kompetens och erfarenhet (APM 2005;Bekker & Steyn 2009). En annan 

faktor som Bekker och Steyn (2009) tar upp är vikten av att flytta upp 

huvudansvaret för ett projekt. De menar att det bör vara tydligt att det är 

styrgruppen som har det yttersta ansvaret och inte projektledarna  

 

Det finns även en lång rad andra faktorer som både skiljer sig och har 

likhetstecken mellan sig. Ett utmärkande drag där Bekker och Steyn (2009) skiljer 

sig markant från de andra författarna är att de tar upp en etisk synvinkel i Project 

Governance-arbetet. Ingen av de andra berör över huvud taget detta och varför de 

tar med detta är oklart. Möjligtvis kan det ha att göra med vilken kultur de arbetar 

i och där med riktar sina rekommendationer mot. Ytterligare en uppgift som 

Bekker och Steyn (2009) och APM (2005) anser är att moderorganisationen bör 

arbeta med är företagskulturen. Kulturen bör uppmuntra till intern 

informationsspridning och en ärlig kommunikation. 

 

Sammanfattningsvis finns det både olikheter och likheter mellan perspektiven. 

Likheter i de delar som vi uppfattar som de stora posterna så som rapportering, 

granskning och syfte och olikheter i andra mindre företeelser. Att det inte finns en 

unison definition av vad som är Project Governance eller vilka metoder ett bra 

Project Governance framework innehåller är också något Bekker och Steyns 

(2009) ämnar påvisa. De menar att det finns ett behov av att ha en klar och tydlig 

internationell definition av Project Governance. I resultat av deras studie 

framkommer det bland annat att det fanns ett stort antal olika perspektiv på vad 

Project Governance innebär och vilka egenskaper som karaktäriserar det. Bekker 

och Steyn (2009) sammanställde därför en egen, provisorisk, definition av termen 

med hjälp av deras insamlade data: 

 

Project Governance is a set of management systems, rules, 

protocols, relationships, and structures that provide the framework 

within which decisions are made for Project development and 

implementation to achieve the intended business or strategic 

motivation (Bekker och Steyns 2009:87). 
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Det är en generell och övergripande definition men som vi ändå tycker ramar in 

de olika uppfattningarna av Project Governance på ett bra sätt. Även om det inte 

råder någon exakt definition av Project Governance i projektledningsvärlden så är 

innebörden ofta den samma. Project Governance är länken mellan 

moderorganisationen och projekten i sig genom att ta vara på den gemensamma 

kraften av kontroll över kommunikation, kontrakt, struktur och risker. Syftet är 

alltså att ge ett kontinuerligt och förutbestämt resultat i enighet med både 

projektets och moderorganisationens förväntningar (Müller 2009). Figur 3 nedan 

ger en illustration över hur Project Governance sitter i relation till Corporate 

Governance och projektledning. I figuren står GoPM för Governance of Project 

management, vilket är synonymt med Project Governance. 

 

 
Figur 3, project Governance i kontext (APM, 2005:4) 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för undersökningens metodologiska tillvägagångssätt så 

som val av metod, tillvägagångssätt, vetenskapliga förhållningssätt och urval av 

respondenter. Kapitlet disponeras i en följd där det mer övergripande och 

abstrakta mynnar ut i hur vi faktiskt gått till väga. 

 

 Val av metod 3.1

I ett initialt skede diskuterade vi vilken typ av metod som skulle användas vid 

själva genomförandet av studien, skulle vi ha ett kvalitativt respektive kvantitativt 

förhållningssätt? Vi bestämde oss för att utgå ifrån den kvalitativa metoden som 

uppfyller syftet med studien, det vill säga att bidra till en ökad förståelse genom 

att beskriva verkligheten hos våra respondenter, som de upplever den.  

 

Det här är enligt Trost (2005) ingen ovanlig situation då författaren menar att det 

är en fråga som uppkommer vid alla typer av undersökningar. När valet då står i 

mellan de båda metoderna menar författaren att forskaren skall ställa sig frågan 

om vad denne egentligen är ute efter att söka svar på. Vill forskaren kunna bevisa 

sina fynd genom exempelvis antal, procent, förekomst etcetera är ett kvantitativt 

förhållningssätt att föredra. Vill denne istället på ett djupare plan söka förstå 

varför en individ gör på ett visst sätt eller hur denne tänker och genom det försöka 

urskilja mönster bör studien genomföras utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

    

Valet av en kvalitativ metod grundar sig på att det är s.k. mjuk data vi ämnar 

samla in. Alltså data i form av egenskaper, känslor, karaktäristiska drag på ett 

djupt plan hos en mindre mängd respondenter (Widerberg 2002). Mängden för oss 

är naturligtvis inte helt irrelevant, ju högre antal respondenter desto bättre 

beskrivning kan vi göra. Den kvalitativa metodiken ger oss möjlighet och ta upp 

frågor för att sedan utveckla dem i form av följdfrågor så som; Hur menar du? 

Varför tror du det är så? Detta kommer att vara av stor vikt för oss för att spegla 

respondenternas verklighet, intervjuer faller sig således naturligt för 

undersökningen. 

 

Då vi ämnar beskriva arbetsförhållanden på olika nivåer inom 

projektverksamheter är vår undersökning att anse som deskriptiv vilket innebär att 

vi ämnar beskriva ett fenomen och inte göra några egna tolkningar av vad som 

framkommer under datainsamlandet (Andersen 1996). I enighet med vad Patel 

och Davidson (2011) skriver kommer vi att återge respondenternas perceptioner 

grundligt och utförligt. 
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 Vetenskapligt förhållningssätt 3.1.1

Studien utförs med ett deduktivt förhållningssätt då vi kommer att se på befintliga 

teorier och modeller för att sedan undersöka om de stämmer överens med empirin 

(Patel & Davidson 2011). Vi kommer visserligen inte att pröva redan existerande 

teoretiska hypoteser i empirin för att se om dessa hypoteser stämmer. Men vi 

kommer använda relevant teori för att se hur den teoretiska verkligheten ser ut och 

med hjälp av respondenternas beskrivningar undersöka hur empirin ser ut. 

 

Vi har även utgått ifrån det s.k. fenomenologiska förhållningssättet. Fenomenologi 

är en filosofi som handlar om medvetenhet och bygger på att det enda en 

människa kan vara säker på är det han eller hon upplever just nu. Undersökningar 

med fenomenologisk karaktär innebär således att forkaren/-na undersöker 

individers tankar och uppfattningar (Wallén 1996). Bjurwill (1990) menar att den 

fenomenologiska synen vilar på grundpelare, en naturalistisk och en 

transcendental. Detta innebär ett synsätt som ser sin omvärld på ett värdeneutralt 

sätt och som sammanbinder separata delar och bildar något större. Så även med 

den lilla sfär av omvärld som individer själva lever i, en fenomenolog sätter den 

sfären i kontext med andra omgivningar för att på så sätt bilda ett sammanhang. 

Detta innebär att det fenomenologiska synsättet registrerar att det finns olika sätt 

att skåda världen på, att den ser olika ut för olika individer trots att det är samma 

värld som skådas. Det i sin tur skapar en bas för reflekterande då det skapar en 

kunskap om fenomenologens egna sätt att tänka och skapa världsföreställningar. 

Det är viktigt för att skapa den självkritik som behövs i syfte att inte individen ska 

luras och tro att just hans föreställning om världen är den rätta och sanna. 

Slutligen möjliggör fenomenologin till interpretationer av olika betydelser, följder 

och drivkrafter som sker i omgivningen men som inte kan ses enbart baserat på 

erfarenhet (Bjurwill 1996). 

 

 Upprättande av intervjuguide 3.2

Eftersom vi tror att en hög grad av struktur vid intervjutillfället inte skulle låta 

respondenten att ge sin fulla upplevelse så var fullt ut strukturerade intervjuer 

aldrig på agendan. Istället ville vi låta respondenten tala relativt fritt om sina 

upplevelser och känslor med mera för att på så sätt fånga deras verklighet och inte 

störa deras verklighetsskildringar. Därför valde vi s.k. semi-strukturerade 

intervjuer. Det innebär att vi inte hade någon speciell ordningsföljd som vi ställde 

våra frågor. Istället arbetade vi med teman i vår intervjuguide och hade exempel 

på frågor och möjliga eventuella följdfrågor. Detta för att intervjun skulle få ett 

bra flyt och att för att öka chansen att få ut maximalt från varje intervju. Vi kunde 

också ha använt oss av en helt öppen struktur vid intervjutillfällena. Det innebär 

att det inte finns några intervjufrågor överhuvudtaget och att det är en väldigt 

informell samtalssituation som uppstår (Patel & Davidson 2011). Detta ansåg vi 

dock skulle bli problematiskt på grund av att vi inte ansåg oss tillräckligt vana vid 

intervjusituationer för att säkerställa att det skulle ske ett bra flyt. Ett dåligt flyt 
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skulle kunna göra respondenten nervös eller att han eller hon på annat sätt blev 

förbryllad i situationen och därmed eventuellt krysta fram ett svar, för att göra oss 

nöjda. 

 

 Urval av respondenter 3.2.1

Metoden som varit utgångspunkt och inspirerat för urvalet av respondenter kallas 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval betyder att man som forskare inleder med att 

sammanställa en grupp utmärkande egenskaper eller kännetecken som 

respondenterna bör uppfylla och som är av vikt för studien. Att använda den här 

metoden för urvalet av respondenter bidrar till att chanserna ökar både vad gäller 

variationen bland respondenterna samtidigt som en bättre överblick över vilka 

som faktiskt ämnas studeras uppstår (Trost 2005). 

 

I den aktuella studien hade vi för avsikt att intervjua projektbeställare respektive 

projektledare, vilket således blev de första två kriterierna våra respondenter skulle 

uppfylla. Vidare hade vi en föreställning om att risken finns att de har liknande 

utbildningar och erfarenheter med sig, vilket skulle kunna äventyra variationen i 

våra respondenters berättelser.  Vi sökte variation i vår undersökning i form av en 

uppfattad verklighet och olika perspektiv från våra respondenter. Med detta i 

åtanke bestämde vi oss för att det bästa sättet att stävja det potentiella problemet 

var att hitta respondenter från både privat och offentlig sektor. Det blev således 

vårt andra kriterium att uppfylla. 

 

Vi hade för avsikt att genomföra åtta stycken intervjuer á 40 minuter per tillfälle 

med en fördelning av hälften projektbeställare och den andra hälften 

projektledare. Vi började sedan söka efter organisationer tillika respondenter vilka 

uppfyllde våra kriterier och som var villiga att ställa upp på en intervju med oss. 

Under den initiala kontakten med respondenterna beredde vi dem med en 

komprimerad bakgrundsbeskrivning av både oss som personer och den aktuella 

studien. Vid en senare kontakt bifogade vi även en mer detaljerad bild över 

intervjuns upplägg samt de etiska aspekterna av ett deltagande. Då vi även hade 

för avsikt att spela in intervjuerna informerade vi respondenterna om detta för att 

sedermera bekräfta deras samtycke. Vi har inte stött på några hinder vare sig det 

gäller att hitta eller få deltagare at ställa upp i vår studie. 

 

Tyvärr fick vi ett bortfall hos en av respondenterna vilket resulterade att vi enbart 

utförde sju intervjuer. Bortfallet skedde i ett tidigt skede av undersökningen och vi 

hade haft möjlighet att boka in ytterligare en. Vi valde dock att inte göra så utan 

att istället koncentrera oss på de intervjuer vi hade framför oss och på den datan vi 

fick ut av dem. Vi tror inte att detta bortfall påverkar undersökningens resultat på 

ett negativt vis även om ytterligare en intervju hade gett oss mer data. 
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 Presentation av respondenterna  3.2.2

Som ett led i att försöka stärka respondenternas anonymitet har vi valt att kalla 

dem PB1, PB2, PL1, PL2 etcetera och enbart beskriva inom vilket område och 

sektor de är verksamma. Studien utgörs av samanlagt sju respondenter varav fyra 

arbetar som projektbeställare, resterande tre som projektledare och där majoriteten 

av dessa är män. Det var inget aktivt val från vår sida och vad det beror på ämnar 

vi inte utreda djupare än att den spontana tanken är att det arbetar fler män på 

inom tjänsteområden som vi kommit i kontakt med. Organisationerna som varit 

målet för studien är företag som helt eller delvis arbetar i projektform och har 

anställda med befattning som projektbeställare och projektledare. Vi är nöjda över 

att ha kommit i kontakt med dessa respondenter som kan sägas utgöra studiens 

grund, deras varierande bakgrunder, ålder och erfarenheter. Nedan följer en 

kortare presentation av respondenterna, dess befattning och vilken erfarenhet 

tillika sektor de arbetar inom. 

 

Tabell 4, översikt av studiens respondenter 

Respondent Befattning Erfarenhet & Område 

PB1 Projektbeställare Byggentreprenad, privat 

PB2 Projektbeställare Byggentreprenad, privat 

PB3 Projektbeställare Int. relationer, statlig 

PB4 Projektbeställare IT, statlig 

PL1 Projektledare IT, statlig 

PL2 Projektledare Byggentreprenad, privat 

PL3 Projektledare Fastighet, privat 

 

  Intervjuförloppet 3.3

Valet av tid och plats för intervjuerna lämnades åt respondenterna att bestämma 

då vi tror att det finns ett samband mellan en lugn tillika avspänd respondent och 

en lyckosam intervju. Bl.a. Trost (2005) och Lantz (2007) diskuterar platsen för 

intervjuförfarandet och är överens om att en väl genomtänkt plats gynnar 

intervjuns utfall. Trost (2005) menar att platsen skall vara avskild och lugn utan 

inslag från yttre faktorer som på ett eller annat sätt kan störa intervjun.  

 

Genomgående under våra intervjuer har vi varit förskonade från yttre faktorer som 

kan inverka som störande. Platserna som våra respondenter valt har varit avskilda 

och fria från kollegor eller telefoner som ringer. Således ser vi att vi har ett 

material fritt från bortfall i form av avbrott. Miljön för intervjuerna har 

genomgående varit lugn tillika avskild vilket resulterat i att vi har interagerat väl 

med våra respondenter. En annan aspekt av detta som vi tror har varit betydande 

för det positiva intervjuklimatet är att vi har haft en intervjuguide som vi båda 

varit med och arbetat fram vilket gör att den fungerat som ett bra stöd. Att 

intervjuguiden fungerat så bra tror vi beror på att den initiala tanken även vara att 

den just skulle fungera som ett stöd och inte ett frågeformulär. Vi sökte nämligen 
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respondentens historia, beskrivning och verklighetsuppfattning och hade således 

inte för avsikt att avbryta respondenten i onödan, mer än när det tycktes 

nödvändigt att styra in denne på ”rätt” spår igen. 

 

I enlighet med vad Trost (2005) beskriver så inledde vi intervjuerna med att låta 

respondenterna få berätta om sig själva och vad de i huvudsak arbetar med. Att 

inleda en intervju på ett sätt som ännu mer ökar respondentens trygghet och tilltro 

menar Trost (2005) är avgörande för intervjuns utfall. Gör intervjuaren fel i ett 

initialt skede av en intervju kan det vara oerhört svårt att få den tilltro från 

respondenten som krävs för att denne skalla känna sig trygg och öppna sig på ett 

sätt som gör att man får ut maximalt utav intervjun 

 

 Tolkning och analys 3.4

Analysmetoden som har använts för bearbetning av insamlad data benämns som 

deduktiv tematisk analys. Deduktiv tematisk analys innebär att forskaren utgår 

från redan existerande teori vid behandlingen av det insamlade materialet. 

Fördelarna med den här metoden är att resultatet kan fungera som ett komplement 

till redan existerande teori eller forskning. En annan fördel kan vara att forskaren 

genom den här analysmetoden kan hantera en större mängd data då denne på 

förhand bestämt vad denne ska leta efter, vilket på så sätt gör att forskaren erhåller 

en stor informationsmängd inom valda teman och forskningsfält. Till nackdelarna 

hör att forskaren riskerar att sätta ett allt för stort fokus på sina förutbestämda 

teman och det kan således bidra till att denne går miste om mycket annan 

betydelsefull information (Hayes, 2000). 

 

Det skall tilläggas att nedanstående faser inte följts ordagrant efter de 

hänvisningar som återfinns i litteraturen, de har används som utgångspunkter och 

inspirationskällor för vårt analysarbete. Efter insamlandet av data från våra 

intervjuer följde vi de faser som beskrivs av Hayes (2000) vilka redovisas nedan. 

 

 Fas 1 innebär att forskaren iordningställer det insamlade materialet för 

vidare bearbetning genom exempelvis transkribering. 

Då vi under intervjuerna spelat in allt som sagts handlade fasen om att 

transkribera materialet och få ned det som sagts ordagrant i textform.  

 

 Fas 2 handlar om att gå igenom det transkriberade underlaget och plocka 

ut relevanta delar. 

Vi gick in i vår analys med tre stycken teman från vår teori som vi ville använda 

för att beskriva verkligheten hos våra respondenter. De teman vi utgick ifrån var: 

Tillit, Tillsyn samt Kommunikation. När vi sedan plockade ut relevanta delar 

gjordes det dels genom att stryka över eller klippa ut relevanta stycken tillika 

uttalanden för de olika temana. 
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 Fas 3 går ut på att ordna de relevanta styckena efter tema. 

Här skapades ett dokument för varje enskilt tema där relevanta delar från alla 

intervjuer klipptes in. 

 

 Fas 4 handlar om att gå igenom temana och precisera tillika namnge dem. 

I och med att vi på förhand redan hade utsett teman och även namngett dessa var 

inte den här fasen relevant för vår analys. 

 

 Fas 5 innebär att materialet skall granskas ytterligare för att på så sätt 

säkerställa att inte något av vikt förbisetts. 

Genom den här fasen hittade vi ytterligare material som vi senare hade 

användning utav. 

 

 Fas 6 syftar till att ge temat sin definitiva benämning, temat redogörs för 

och insamlad data förs in under respektive tema. 

Fasen innebar att vi under varje tema beskrev vad som framkom i intervjuerna. 

 

 Fas 7 går ut på att lyfta fram beskrivande citat som speglar och stärker 

innehållet i temat vilket sedan blir studiens resultat.  

Då vi vill spegla respondenternas verklighet och beskriva denna har vi 

genomgående använt oss av mycket citat för att få en så genuin/autentisk bild som 

möjligt. 

 

 Validitet och reliabilitet 3.5

Det finns två begrepp i stort sätt varje undersökning måste förhålla sig till, 

validitet och reliabilitet
4
. Begreppet validitet innebär att ett mätverktyg faktiskt 

mäter det det ämnar mäta. Trovärdighet i det här sammanhanget innebär vilken 

precision mätverktyget har och om hur oförändrade mätresultaten är vid olika 

mätningar (Carlsson 1991; Patel & Davidson 2011). Vidare är dessa två begrepp 

inte garanter för varandra, en hög validitet innebär inte hög reliabilitet eller tvärt 

om (Andersen 1996). Om en undersökning inte har en hög trovärdighet och en 

hög validitet saknar den per automatik vetenskapligt värde. Det finns inget värde i 

en undersökning som inte undersöker vad den ämnar och inte heller håller hög 

trovärdighet i meningen att den inte ger likartad data kontinuerligt under 

undersökningen. 

 

                                                 
4
 Trovärdighet är begreppet vi fortsättningsvis kommer att använda oss av. 



 

27 

 

Reliabilitetsbegreppet är annorlunda för kvantitativa respektive kvalitativa studier. 

Om vi exempelvis får två olika svar på samma fråga från samma respondent men 

från olika undersökningstillfällen är detta nödvändigtvis inte ett tecken på låg 

trovärdighet eller reliabilitet. Det kan helt enkelt vara så att respondenten har 

ändrat sig och då är det bakgrunden till ändringen som är intressant för oss som 

kvalitativa forskare (Patel och Davidson 2011). Därför använder vi oss av 

begreppet trovärdighet som är likartat reliabilitet men förenklar innebörden. 

 

Validitet är dock lika viktigt i både kvalitativa och kvantitativa undersökningar, 

men de skiljer sig i viss mån från varandra. Validitet i en kvalitativ studie sträcker 

sig lite längre än till bara mättillfället och mätverktyget. Wolming (1997) menar 

att validitet inte endast handlar om själva mätinstrumentet som sådant utan att 

validiteten sätts i relation till den tolkning man får ut av undersökningen. En hög 

validitet handlar därför mycket om kritiskt granskande och att skapa utrymme för 

den som gör validitetsbedömningen att följa upp hela processen, detta för att 

kunna bilda sig en relevant uppfattning. Vidare menar Patel och Davidsson (2011) 

att det i en kvalitativ undersökning är viktigt att den teoretiska referensramen är 

stark och att forskaren har möjlighet att kunna tillämpa och använda förståelsen 

genom hela undersökningen. Det är alltså essentiellt för hela undersökningsarbetet 

att reflektera kring våra grundläggande frågeställningar och teori (Patel och 

Davidson 2011). 

 

Trovärdigheten och validiteten i vår studie är något vi kontinuerligt har arbetat 

med under studiens gång. Efter valet av ämne ansåg vi att vår frågeställning måste 

vara relevant, aktuell och med möjlighet att underbygga med adekvat teori, vilket 

vi anser att den är. Angående vårt val av teori var det viktigt för oss att ha 

litteratur stark nog att kunna skapa en försvarbar teoridel. Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt gå till ursprungskällor för att på så sätt undanröja 

möjliga subjektiva tolkningar någon annan gjort av den information vi valt att 

presentera. Detta har dock inte alltid varit möjligt mycket beroende på 

grundmaterialets tillgänglighet. Vidare har vi i urvalet gjort bedömningen att just 

det material vi valt att presenterat är skapat av välkända och starka aktörer och 

författare. Bedömningen har byggts på bland annat om de ofta är refererade av 

andra, ofta välkända, författare men också andra faktorer så som yrkestitel, 

erfarenhet och i vilket forum materialet har publicerats. Vi har också strävat efter 

att på ett enkelt möjliggöra för läsaren att följa uppsatsens röda tråd, med andra 

ord att varje del är relevant, försvarbar och har ett sammanhang med de övriga 

delarna. Ett sätt för att underlätta för läsaren att göra detta är de små kursiverade 

dispositionerna i inledningen av varje kapitel. 

 

Angående uppsatsens trovärdighet har vi vidtagit vissa åtgärder för att se till att 

trovärdigheten är hög. Bland annat har vi haft möjligheten att mellan intervjuerna 

att sitta ner och tillsammans diskuterat vad som gått bra och/eller mindre bra. Den 

feedbacken har vi sedan använt oss av i de återstående intervjusituationerna för att 
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på sätt hålla oss trogna till vår frågeställning och vad vi vill få ut av 

undersökningen. Vissa ändringar skedde mellan intervjuerna där till exempel vissa 

frågor omformulerades då vi uppmärksammade att de kunde uppfattas fel och inte 

gav den berättande faktorn som vi var ute efter. Andra faktorer som påverkat 

uppsatsens förtroende är den litteratur vi läst och använt oss av för att skapa så bra 

intervjusituationer som möjligt, vilket inbegriper var vi befann oss, hur vi förhöll 

oss och hur vi byggt vår intervjuguide.  

 

 Kritisk granskning av tidigare forskning och teori 3.6

Det finns utrymme för en viss kritiskt granskning när det kommer till den teori vi 

har använt oss av. Där den främsta kritiken bör riktas mot begreppet Project 

Governance:s oklara innebörd. Denna oklara innebörd kan göra att de 

vetenskapliga artiklarna vi har läst och använt oss av till viss del kan studera olika 

saker. I stort är vår uppfattning dock att de flesta artiklar berör samma område 

även om den exakta definitionen av begreppen kan variera till viss mån.  

 

 Etik 3.7

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt ett dokument med forskningsetiska 

principer som de menar att en forskare bör följa i sitt arbete för att på så sätt 

skydda individers och organisationers integritet. Principerna innehåller fyra 

primära krav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Utöver dessa fyra krav återfinns även tre rekommendationer 

som behandlar: personuppgifter, medicinetik och djurförsök samt ansvar för 

forskningsetiska överväganden. I den aktuella undersökningen har vi valt att 

arbeta i enlighet med vetenskapsrådets krav och i den mån det varit möjligt även 

tagit hänsyn till dess rekommendationer, detta beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna skall upplysas om varför 

undersökningen genomförs, vad syftet med deras medverkande är samt att de 

ingår genom fri vilja och således kan dra sig är närhelst de önskar. All upplysning 

som skulle kunna bidra till att respondenten av någon anledning inte skulle vilja 

vara med i undersökningen skall delges denne på förhand. 

 

I vårt fall handlade det om att vi i ett initialt skede och vid första kontakten med 

våra respondenter noggrant och utförligt beskrev undersökningens mål, syfte, 

utförande samt respondentens roll inom den samma. Detta gjordes både muntligt 

samt via ett mejl där vi även bifogade vetenskapsrådets dokument om 

forskningsetiska principer. 

 

 

 



 

29 

 

Samtyckeskravet är ett krav som går ut på att vi som forskare ger respondenten 

friheten eller rätten till att avgöra om denne vill delta eller ej och i vilken 

omfattning. Som forskare är det således av vikt att inte tvinga eller genomföra 

repressalier av olika slag mot en respondent som av olika skäl väljer att avstå eller 

hoppa av. 

 

I den aktuella undersökningen utgjordes detta krav aldrig några problem då vi 

utförde intervjuer som respondenterna redan på förhand godkänt ramarna för. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att samtliga respondenters anonymitet skall 

beaktas och materialet som samlas in om och från dessa skall skyddas från 

obehöriga. Det gäller även information om deras namn, position eller vilken 

organisation de tillhör. 

 

Vår undersökning har genomsyrats av en stark sekretess där vi respekterat och 

informerat respondenterna angående hur uppgifterna om och från dem kommer att 

behandlas. Vi använder oss således av varken namn, organisation eller något 

annat som gör att de riskerar att få sin anonymitet kränkt. Allt material som 

samlats in under intervjuerna har kodats och förvarats på säkra tillika 

insynsskyddade platser samt att de kommer efter undersökningens slut att 

förstöras. 

 

Nyttjandekravet medför att den data som samlats in genom respondenterna endast 

kommer att brukas för att tjäna undersökningen. Det betyder att den inte kommer 

att lämnas ut till utomstående eller på något sätt användas emot den enskilde 

individen. 

 

Som ett led i vår undersökning av vi informerat respondenterna att de uppgifter 

som de lämnar inte kommer att användas på ett otillbörligt sätt samt att de 

kommer att förstöras efter undersökningens slut. De har även blivit informerade 

om att den slutgiltiga produkten kommer att publiceras för dem att tillägna sig 

innehållet. 

 

Två andra råd som vi valt att följa går ut på att respondenterna bör ges möjlighet 

att gå igenom delar av undersökningen som kan uppfattas som felaktiga 

beskrivningar av dem eller deras svar. Respondenterna bör även ges möjligheten 

att ta del av det färdiga materialet och upplysas om i vilka forum det skall 

offentliggöras. I enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer har vi 

informerat respondenterna om ovanstående. 
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4. Resultat och analys 

 

I följande kapitel redovisas resultatet av studien, en analys av det samma och 

genom detta ges en bild över hur verkligheten kan se ut. 

 

 

Det råder en delad syn över vad som är Project Governance och hur detta styrsätt 

ska påverka den dagliga verksamheten för projektbeställaren och projektledaren. 

Bakomliggande till varför projekt överhuvudtaget behöver styras har vi valt två 

teorier, Agency Theory och Stewardship Theory. De två teorierna kan beskrivas 

som varandras motsats och behandlar den eventuella problematiken som kan 

uppstå i en arbetssituation som innebär delegering av ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Vad gäller Project Governance råder det ingen klar och tydlig 

definition om innebörden och resultatet av Project Governance. Det kan handla 

om allt ifrån att fostra en företagsanda eller kultur som påverkar 

informationsspridning på företaget till att fastställa formella och kontinuerliga 

beslutspunkter. Den oklara definitionen och de olika uppfattningarna är i grunden 

anledningen till att vi har valt att göra en verklighets- och 

verksamhetsbeskrivande studie, för att ge en empirisk bild av hur företag faktiskt 

förhåller sig till styrmedlet.  

 

Forskningsfrågan mynnar ut i tre kategorier, eller begrepp som vi anser är centrala 

både Project Governance och de två stödteorierna, Agency och Stewardship 

Theory. De kategorierna har även använts som verktyg för såväl intervjuerna som 

analysen och kommer därför att presenteras genom dessa i avsnittet. Följande 

kategorier har använts 

 

- Kommunikation 

- Tillsyn 

- Tillit 

 

Studien inleddes med syftet att ha kategorierna tillsyn och tillit separerade men 

märkte mer och mer under intervjuernas lopp att dessa var så pass 

sammankopplade att vi valde att slå ihop dem i analysen. Vissa respondenter 

menade att tilliten, förtroende och frihet var otroligt viktigt för det sättet de 

arbetade. Andra respondenter menade att de kände att de ville har mer styrning 

och att de kunde se problem i projekten de arbetade med som följd av bristen. 
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 Kommunikation 4.1

Som en av de sju vanligaste orsakerna till ett fallerat projekt återfinns ”bristande 

förståelse för eller kontakt med…”. Som ett lösningsförslag återfinns vidare att 

organisationen skall sträva efter en organisationskultur som genomsyras av 

öppenhet och att de anställda delger ärlig information till ledning. Ovanstående är 

något som Turner och Müller (2004) tycks bekräfta och tillägger att det bottnar i 

att parterna inom ett projekt inte har tillgång till samma information, vilket i sin 

tur är en biprodukt av att de inte kommunicerar med varandra på ett adekvat sätt. 

Ömsesidig kommunikation mellan projektets intressenter är således något som 

skall genomsyra ett framgångsrikt projekt.  

 

Det här är något som respondenterna bekräftar och de menar att kommunikation 

är en viktig del i deras arbete, både som projektbeställare och projektledare. Som 

ett led i att främja en god kommunikation är det flera av våra respondenter som 

menar att de redan tidigt och kontinuerligt strävar efter en informell öppenhet 

inom projekten. Det är en öppenhet som bygger på att inte vara rädd för att fråga 

om det uppstår oklarheter eller enbart vill bolla eller ventilera något. En 

respondent beskriver förhållandet på följande sätt: ”Kommunikation ja det ser vi 

som något väldigt viktigt och en förutsättning för att nå våra mål.” 

En annan respondent menar att denne har en frekvent kontakt med projektledaren 

och säger: 

 

Det sker i regel dagligen, det är kanske något som han känner sig osäker 

på och det är som jag säger; är det någonting så finns det inga dumma 

frågor brukar jag säga utan är det något så ring och fråga för att vi ska 

lösa allting tillsammans. (PL3) 

 

Det här är ett målande citat över hur det inom organisationen sker försök att 

implementera en öppenhet mellan varandra och där kommunikation inte räds på 

något plan. Citatet speglar även vad Bekker och Steyn (2009) menar att 

organisationen bör göra, det vill säga att uppmuntra till en god företagskultur som 

bygger på en ärlig tillika öppen kommunikation. Genom att tidigt genomsyra 

organisationen med den här typen av öppenhet gentemot varandra får 

organisationen och de anställda mycket annat på köpet. Till exempel att 

individerna inom organisationen helt enkelt vågar öppna sig på ett annat sätt med 

både positiva likväl negativa aspekter vilket i slutändan bidrar till en ökad insikt i 

vad som händer inom projekten. Samma respondent förtydligar det här ytterligare 

och säger: 

 

Det är lätt att bli osäker och det kan vara skitsaker ibland men 

likförbaskat så vill man testa eller göra rätt. Och många kommer inom 

här, vi har ju en del yngre som jobbar här och jag menar dom kommer ju 

till mig och frågar. Då är det ju jätte viktigt att man ställer upp på det för 
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man vet ju själv hur det var när man var ny. Det ska inte kännas 

obekvämt att fråga någon, det är jätte viktigt! (PL3) 

 

Så att den informella kommunikationen ses som oerhört viktig bland våra 

respondenter råder det ingen tvekan om. Det som dock kan skilja sig från 

organisation till organisation eller projekt till projekt hur ofta och i vilken 

omfattning den här typen av kommunikation ter sig. I vissa av projekten sker det 

flera gånger per dag och i andra handlar det om någon gång i veckan. Mycket kan 

handla om i vilket skede projektet är i, en respondent uttrycker sig såhär när vi 

pratar om hur ofta denne träffar projektledarna: 

 

Jag träffar dom en gång i veckan kanske, eller en till två det beror lite på 

vilket skede man är i och så. Men med telefonkontakt och mejl är det ju 

lite tätare. Det är ju mest i början då man ska utforma projekt och det är 

mycket frågor hit och dit. (PB1) 

 

Ovanstående går helt i linje med vad Müller och Turner (2005) framhåller när de 

beskriver hur behovet av kommunikation förändras i takt med att projektet 

fortlöper. Författarna och respondenterna verkar överens om att behovet av 

kommunikation är som störst i inledningsfasen av ett projekt. För att möta det här 

behovet har vi sett att respondenterna är oerhört uppmuntrande till 

kommunikation och ser det som något naturligt och således bör vara inbyggt i 

organisationskulturen.  

 

När det istället handlar specifikt handlar om informell kommunikation mellan 

projektbeställare till projektbeställare respektive projektledare till projektledare 

ser förhållandet något annorlunda ut. Det framkommer i studien att individerna på 

dessa positioner även är i behov av att ventilera vissa frågor eller liknande med en 

kollega i samma position eller roll. Det kan handla om frågor som rör hur de löste 

ett visst problem eller hur de bör förhålla sig i olika avseenden. Så här säger en 

respondent: 

 

Jag har en kollega som jag pratar med och vi kan gå in och stötta 

varandra och sådär, han sitter tvärs över korridoren. Men i övrigt så är det 

ingen och det saknar jag och det är där jag ser nyttan av ett 

projektledarnätverk. Där man kan säga; nu har jag hamnat i den här 

situationen hur har ni gjort? Och det finns säkert någon som har något 

svar på det, även om man har drivit projekt som inte handlar om samma 

verksamhet eller uppdrag. (PL1) 

 

Det finns således ett behov av att kommunicera och som våra respondenter säger 

”bolla idéer” med någon på samma ”nivå” eller position. Problemet som kan 

uppstå här är att de inte vet vart de skall vända sig eller det helt enkelt inte finns 

någon i deras omgivning. En av respondenterna har en vision om ett 

projektledarnätverk där projektledare från olika sektorer kan mötas och diskutera 
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aktuella frågor eller problem, ett forum där man så att säga alltid kan få kontakt 

med någon.  

 

Vi diskuterar saken vidare med respondenterna och behovet ser ut att vara som 

störst när en individ är ny på sin position. De menar att som ny har det inte funnits 

möjlighet att skaffa sig de erfarenheter som krävs för att kunna möta alla olika 

situationer som kan uppkomma på ett bra sätt och att det finns en rädsla för att det 

ska bli fel. I sådana tillfällen kan det då kanske vara svårt eller rent av pinsamt att 

vända sig uppåt i organisationen då det finns risk att framstå som inkompetent 

eller otillräcklig för sin uppgift. Det gäller då att försöka ta hand om den oerfarne 

och lägga lite extra energi på denne, en av respondenterna säger såhär: 

 

Om det kommer en helt grön tjej eller kille som du sätter på sitt första 

jobb då kanske du får vara lite mer givetvis och hjälpa till och känna efter 

lite hur det funkar. Än om du har en kille som har jobbat 25-30 år och du 

vet att, får han bara rätt förutsättningar och rätt personal och har en bra 

tidplan, då vet man att det ofta blir bra projekt. (PB2) 

 

En annan respondent menar att nya istället ofta vänder sig till olika modeller eller 

andra verktyg för att på så sätt finna svar och tryggheten i sitt arbete. 

Respondenten uttrycker sig på följande sätt: 

 

Ja det är väl klart att man följde modeller mer slaviskt, nu vet man ju vad 

som är användbart och liksom gör nytta. (PL1) 

 

Det kan således vara svårt att komma in som ny på dessa positioner om det inte 

finns folk som bryr sig om ens resultat eller arbete och vet hur det var att börja 

som ny. En problematik i det här hänseendet skulle kunna vara att till och med de 

erfarna i vissa fall inte vet vart de skall vända sig om de stöter på problem. De nya 

och oerfarna känner även att de i vissa fall avstår ifrån kommunikation då de inte 

vill framstå som inkompetenta. Istället för kommunikation som Stewardship 

Theory förespråkar används då istället gärna modeller av olika slag och följer 

dessa, vilket Project Governance-ramverk förespråkar.  

 

En annan del av kommunikationen handlar om att från projektbeställarens sida 

komma ut och besöka projektet i verkligheten, att visa sig och visa av att man bryr 

sig om vad som pågår i projekten. Precis som Turner och Müller (2004) menar så 

ger den direkta kontakten så mycket mer än bara ett telefonsamtal. En direkt 

kommunikation gör att individen kan uppfatta motparten och verkligheten på en 

helt annan nivå än från dennes skrivbord. ”Känna av stämningen” är en fras som 

framkommer under intervjuerna och som respondenterna ser som viktigt. Väl på 

plats får projektbeställaren chansen att direkt kommunicera med både 

projektledaren och projektdeltagarana och på så sätt veta hur projektet faktiskt 

fungerar.  
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En av respondenterna säger så här angående att känna av stämningen på plats: 

 

Jag märkte det på gubbarna, dom var inte ”tjena!” och så här längre utan 

dom gick med lite ond blick och då började man fundera och då visade 

det sig att tidplanen var för snäv helt enkelt så att dom inte kom fram, alla 

kom inte fram på rätt tid. Då fick jag ju gå in och säga; nej men då 

förlänger vi tiden, det är väl inget mer med det. För då får vi ju rätt gång 

på det och vi förlorar ju inget ekonomiskt på det heller egentligen. (PL3) 

 

Att komma ut och se projektet och dess deltagare på plats är tillsynes oerhört 

viktigt och något som våra respondenter håller med om. Vissa är dock ute mer än 

andra och de som sällan besöker projekten önskar att de gjorde det mer då det ger 

så mycket att vara ute. En respondent uttrycker sig såhär: 

 

Ja tidigare men nu är det sämre speciellt om man sitter inne och räknar på 

anbud då blir man ju sittande här inne och sen försöker man komma ut. 

Jag lovade mig själv att jag skulle vara ute mycket om jag blev 

projektbeställare men jag ser ju hur det blev. Jag är lika dålig på det som 

dom andra har varit och det är ju synd det för man blir uppskattad när 

man kommer ut och liksom det blir ju en signal på att man bryr sig om 

vad som händer där ute. Sen har vi ju projektledare som sköter det där, 

men ibland kan det ju ändå behövas. (PB2) 

 

Just att visa att man bryr sig genom att vara ute och visa sig verkar vara något som 

är mycket viktigt och som de gärna önskar att de kunde göra oftare. Men genom 

att vara ute på plats kan det uppstå merarbete utöver att just visa sitt engagemang 

och kommunicera med projektdeltagarna. En respondent säger följande:    

 

Ute på plats så är det ju mer ett sätt att visa att man bryr sig, man blir ju 

lite sur att man inte för den aspekten att man visar sitt engagemang även 

för gubbarna (projektdeltagarna) och dom. Men man kanske inte ska sitta 

där ute för sakens skull för då kanske man får syssla med saker som du 

inte ska göra heller utan det får man ju också känna av. (PB2) 

 

Samma respondent uttrycker sig slutligen på följande sätt vad gäller huruvida den 

informella kommunikationen är av vikt eller ej: 

 

Ja det är den, det är inte bara att; ”här har du ditt projekt, vi syns om ett 

halvår”. Nej men så kan det väl vara om man hårddrar det men så är det 

ju inte riktigt, utan även om man inte är ute på plats så har man ju mycket 

telefonsnack. (PB2) 
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 Rapportering 4.1.1

Till kommunikation kan även rapportering av olika slag härledas och då oftast i 

form att mailkontakt eller brev. Rapportering i det här avseendet handlar inte 

enbart som det som anses inom Project Governance, att det endast är en form av 

styrning och övervakning från organisationens sida (Murray 2011). Utan det kan 

även handla om ren kommunikation i form av information som är av vikt och 

snabbt måste nå mottagaren (Clements & Gido 2006). Det har även visat sig att 

det i vissa fall är en geografisk omöjlighet att träffas i verkligheten och det måste 

då ta till andra former för kommunikationen. En respondent säger följande: 

 

Idag sköts ju mycket via e-mejl och skype och sådana verktyg och det 

sparar ju pengar också. Men det kan man först göra när man känner 

någon egentligen. Så det är ju viktigt då speciellt om man går in med 

okända partners att man då faktiskt har de här mötena där man faktiskt 

sätter sig ner och går igenom så att alla är överens, alla vet att man är 

överens. Man kan tro att man är överens, men man kan tolka saker och 

ting olika kan man säga så det är oerhört viktigt att man tar den tiden som 

krävs egentligen. (PB3) 

 

Respondenten ser således vikten av det personliga mötet som enligt Turner och 

Müller (2004) ger båda parterna ökad möjlighet till att verkligen förstå varandra 

och se till att bägge är på samma spår. Vidare beskriver författarna vikten av att 

kunna studera motpartens kroppsspråk vilket kan vara oerhört viktigt om man som 

vissa av våra respondenter arbetar i projekt med andra länder. I dessa projekt 

skulle kommunikationen kunna vara ett riktigt stort problem och samma 

respondent som ovan beskriver skillnaden mellan ett lokalt projekt och ett utspritt:  

 

Den projektgrupp jag har i org. X (vår anmärkning, namn censurerat) 

sitter här, här sitter alla samlat så vi har en väldigt nära dialog och 

springer fram och tillbaks med alla möjliga frågor varje dag. Så det är 

väldigt enkelt att hålla sig informerad där och ha en vissa koll. Vad gäller 

en projektgrupp i den bemärkelsen att det är ens styrgrupp tillexempel för 

ett projekt då sitter de definitivt inte i stan då sitter de ju utspridda ibland 

i hela Europa. Allt från Grekland till uppe i norr här då och det, visst det 

är en utmaning att veta alltså vet vad alla sysslar med. (PB3) 

 

Den delen av kommunikation som innefattar rapportering skulle enligt 

respondenten således kunna vara ett sätt för organisationen att förutom själva 

kommunikationen försöka övervaka projektet. Enligt Murray (2011) så är just 

rapportering centralt i Project Governance då det är en omöjlighet att vara på plats 

överallt på samma gång. De respondenter vi har intervjuat medger att de har 

mycket eget arbete att göra och således inte alltid har den tid som krävs för att 

besöka projekten skulle det kunna tyda på en ökad användning av rapportering av 

olika slag, som således även kan fungera som en form av tillsyn.  
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 Tillsyn kontra Tillit 4.2

Tillsyn bygger på att en individ som har ansvaret över en annan individ vill följa 

upp och informera sig om dennes situation (Müller 2011a). Som vi har uppfattat 

det kan tillsynen dock ta sig uttryck på flera olika sätt och se olika ut. Bara att en 

medarbetare tidrapporterar sin arbetstid är en form av tillsyn, måndagsmöten med 

avdelningen en annan. Tillsynen från en individ som delegerar ut uppgifter till en 

annan torde vara större och viktigare då den som delegerar avser att de 

uppgifterna ska utföras på ett sådant sätt som han eller hon finner acceptabelt.  

 

Rapportering är något som behandlas av både Murray (2011) och APM (2005) 

och som också påpekas som en viktig del i den mer övergripande 

kontrollmekanismen som Project Governance i mångt och mycket innebär. 

Murray (2011) anser att det bör ske rapportering på flera plan, bland annat bör det 

ske kontinuerliga rapporteringar om ansvarsområden och intressekonflikter. Detta 

är något som också återberättatades av respondenterna när vi genomförde 

intervjuerna, en respondent sa följande när denne ombads att berätta om vad 

denne arbetar med nu 

 

[…] sen har vi ju en mapp som jag håller på lite med också, eller lite och 

lite, jag sitter väl med den rätt mycket, som bakgrund till hur vi arbetar 

med projektet och vilka vi är och sådär. (PL2) 

 

Respondenten utvecklade efter följdfrågan: Kan du berätta vad som ingår mer 

precis i mappen? 

 

Ja det står väl vem som jobbar med vem och vad dom ska göra i stort sätt. 

Det skiljer sig väldigt från projekt till projekt. Men ja till exempel 

”Hasse” har hand om konstruktionsritningar och ”Lasse” om inköp. 

Vilket område vem ansvarar över kan man säga. Så man kan gå till den 

och om det skulle hända nått. (PL2) 

 

Vi följde upp med en fråga om mappen är statiskt eller om det kunde ändras under 

projektets gång: 

 

Nej nej det ändras titt som tätt. Ibland byts någon ut, någon försvinner, 

eller så ändras deras arbetsuppgifter. Det lever så att säga under hela 

projektet. Eller ja alltså det uppdateras alltså. (PL2) 

 

På respondentens arbetsplats använder de sig alltså av denna typ av rapportering 

för att underlätta hantering vid eventuella konflikter som skulle kunna uppstå. 

Även om mappen i sig inte innehåller punkter som berör det Murray (2011) 

behandlar angående rapportering om eventuella intressekonflikter eller 

misslyckade ansvarsåtaganden så framgår det att mappen skulle kunna användas 

till just det.  
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Under intervjuerna framkom det från ett flertal av respondenterna att rapportering 

av olika slag är någon som de måste arbeta med och som ofta stäms av mot högre 

chefer eller styrgrupp. Många av respondenterna berättar om att de har 

ekonomiska rapporter som granskas på fasta tidpunkter men även att de får 

rapporteringar av underleverantörer som även de sker kontinuerligt och på fasta 

tidpunkter. En respondent som arbetar som projektbeställare berättar om hur de 

hanterar budgetering och budget förändringar inom företaget på följande vis: 

 

Vi har alltså en redovisning mot våran styrelse en gång per månad och det 

är en sån här bild alltså (visar en bild) […] det projektet som fortfarande 

går i partneringen, det är ett projekt på totalt 600 lägenheter som vi 

renoverar och det här är etapp tre som vi är inne på nu, så att det 

redovisar vi varje månad […] allting ska framgå i månadsrapporten och 

man ska alltid ha en förklaring givetvis varför det går åt ena hållet eller 

det andra hållet. (PL3) 

 

Därefter frågades respondenten om det tas några beslut med den månadsbaserade 

rapporteringen och respondenten utvecklar: 

 

Ja jag kan säga att först och främst så gör vi ju en budget från första 

början innan vi har kommit igång, som vi redovisar ganska så utförligt 

och den tar då styrelsen beslut på och att den siffran som vi har nämnt där 

som slutkostnad, är troligen den vi ska hålla. Om det inte är något väldigt 

oförutsett som händer, men allt som händer på sidan om eller som händer 

som en oförutsedd händelse måste vi kunna förklara givetvis. (PL3) 

 

Rapporteringen är således en kontinuerlig och ekonomisk tillsynsfunktion för att 

styrelsen ska vara uppdaterade och medvetna om hur projektet framskrider. Det 

går i linje med vad de flesta av de författare som redovisats skriver om Project 

Governance. Framförallt det Müller (2011b) anser vara viktigt, att projektledaren 

ska veta varifrån han eller hon erhåller ekonomiska resurser samt den ekonomiska 

delen över hur projektet framskrider. Eftersom respondenten har denna 

månadsbaserade rapporteringen till styrelsen är det även de som kontrollerar de 

resurser som han eller hon har till sitt förfogande under projektets gång. Samtidigt 

som rapporteringen fyller just den funktion om ekonomisk kontroll som Müller 

(2011b) vurmar för. 

 

En annan respondent säger så här:  

 

I det projekt jag har nu, ett partnering projekt är det ekonomi också då, 

redovisning. Då är det en löpande räkning som vi redovisar direkt i vårt 

ekonomisystem om våra kostnader. Så ett sånt möte har vi en gång i 

månaden. (PB1) 
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Detta ekonomimöte stöds likväl av det Müller (2011b) hänvisar till angående 

ekonomisk kontroll dock är det inte till någon styrelse eller styrgrupp som 

redovisningen sker. Den sker istället till kunden och det intressanta är att 

kontrollen endast sker på månadsbasis. En annan respondent utvecklar det som 

framkommer i tidigare citat 

 

Sen jobbar vi med ekonomin givetvis […] vi har ekonomi genomgång 

varje månad med beställaren eftersom vi har ett slags löpande räkning 

upplägg på dom här partneringarna, att vi har en fast del som vi har låst 

och så den här ersättningen för vinst som vi egentligen får då. Och sen 

allt annat eller mycket annat det är på löpande att man redovisar 

nedlagada kostnader, fakturor som man direkt har betalt för då, netto 

kostnaderna. Så det är ju en viss rutin i det där att man sitter ner varje 

månad och går igenom med beställaren och jag sitter ner varje månad och 

går igenom med rör, vent och el då som också har samma upplägg. Så att 

det skiljer lite mot en vanlig entreprenad där man kanske har ett projekt 

som ska kosta X antal koronor och sen är det bara att göra en 

betalningsplan som löper under projektet och sen är det inget snack om 

det. Eller snack om det kan ju bli en del tillägg också så det kan ju bli 

mer, då kan det ju vara enklare med en partnering det blir ju inte så 

mycket sånt då, du får betalt för det du lägger ner egentligen. Med ansvar 

då för att du håller en uppsatt budget som man gör ihop med beställaren. 

(PB2) 

 

Med andra ord har respondentens företag möjlighet att handla mycket fritt mellan 

två av dessa ekonomiska möten. Det kräver en stor portion förtroende från 

kundens sida att delegera ut en uppgift och med den uppgiften också ekonomiska 

befogenheter att agera efter sin egen agenda. Dock är det relativt självklart att det 

inte vore möjligt med ett sådant här samarbete om inte respondenten levde upp till 

det förtroende som förväntas från kundens sida. Det bygger på en ömsesidig 

respekt. Detta blir en intressant återkoppling till det Jensen och Meckling (1976) 

behandlar angående Agency Theory och huvudmannens och agentens olika 

ekonomiska incitament. Respondentens företag är i en mycket bra situation för att 

själva maximera sin egen vinning, naturligtvis inom vissa ramar då allt för stora 

utsvävningar i budgeten borde uppmärksammas av kunden. Vinning i det här 

fallet vore då inte att de tjänar rent ekonomiskt på det i första hand då som 

respondenten säger, att vinsten ligger i den fasta delen av budgeten. Istället torde 

det kunna handla om att de inköp de gör sker på exempelvis mer högkvalitativa 

produkter för ett högre pris, än vad som egentligen är nödvändigt för ändamålet. 

På så sätt kan slutprodukten av ett projekt bli mer framstående än kunden räknat 

med då synen på entreprenören mer positiv, på bekostnad av budgeteringen. 
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 Partnering 4.2.1

Denna typ av samarbete, partnering, är något som vi uppmärksammade vid flera 

av intervjutillfällena. Trots att det inte var något vi varken strävade efter att belysa 

eller reda ut varken under vår teori eller under intervjuerna så framställde flera 

respondenter det som ett mycket bra sätt att arbeta. En respondent säger till 

exempel följande angående partnering: 

 

Det här ju en strategisk partnering så att från början så gick vi ju ut med 

en förfrågan till ett antal, ja dom som ville vara med helt enkelt, och 

lämna pris eller ja pris lämna dom inte utan dom lämna sin organisation, 

sitt tänk i det här och då listade vi två tre nyproduktionsprojekt och vi 

listade nog en 15 renoveringsprojekt så att vi har gjort väldigt mkt i det 

här och det har vart olika organisationer beroende på vilken art av 

byggnation det har varit. (PL3) 

 

Vi frågade därefter på vilket sätt respondenten bedömer företagen de ska gå in i 

ett partneringsamarbete med 

 

Ja en partnering är mer mjuka parametrar, hur man tänker, hur man 

jobbar sen kommer vi in i en del.. Vi skapar alltid ett samarbetsavtal. Det 

är ju det vi inleder med alltså inför ett projekt, sen kommer man in på den 

här mer, vad ska vi säga, fasta delen då, just ekonomin och då delas den 

upp i en fast och en rörlig del, och det är ju just i dom där procentsatserna 

ibland som man kan vara lite oense om att man hamna rätt. Men vi har 

fastnat för det och tror också att vi även i fortsättningen kommer att gå ut 

med förfrågan på partnering, för det är ett bra sätt att jobba på. Sen säger 

inte jag att en totalentreprenad eller en general är något sämre i sig men 

här jobbar vi tillsammans, redan från början och det finns ett stort värde i 

det också att vi identifierar problemen och sen så försöker vi att komma 

fram till en bra åtgärd helt enkelt, så bra och så ekonomiskt som möjligt. 

(PL3) 

 

Det som framkommer är att det inte är det ekonomiska som är primärt i 

samarbetet utan snarare tilltron och samarbetsförmågan. Istället för att ta in 

ekonomiska anbud från företag till ett projekt presenterar de istället 

organisationen och allt vad det innebär. Partnering samarbetena innebär således 

att samarbetspartnerna till viss del förbiser det strikta och objektiva som en 

ekonomisk siffra innebär till något mer subjektivt som presentationen av en 

organisation. Det har dock framgått i intervjuerna att dessa presentationer bygger 

på rigorösa underlag och inte är något som det tas lätt på. En respondent från ett 

företag som arbetar mycket med partnering samarbeten beskriver det såhär:  

 

Det dom (kunden, vår anmärkning) fokuserar på är i en sån upphandling 

är då organisationen egentligen som man vill ha på projektet. Då får man 

beskriva det istället. Brukar bli en tre fyra pärmar. De är ganska krävande 
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de upphandlingarna alltså. Det är mycket mjuka parametrar och det är CV 

på varje person som ska vara med och så. (PB1) 

 

Än mer intressant blir det att det ofta finns ett tredje led i dessa 

parteringsamarbeten. När exempelvis företag X ska bygga nya bostäder ingår de i 

ett partnering samarbete med företag Y som ska utföra själva byggnationen. 

Företag Y går i sin tur in i ett slags partneringsamarbete med företag Z som 

praktiskt sköter många delar så som EL eller VVS. Det blir alltså ytterligare steg 

med mjuka parametrar som företag Y har med Z som X inte är medveten om. Ett 

företag som i vårt exempel representerar företag Y berättar följande: 

 

När man har skrivit avtalet gäller det att knyta till sig underentreprenörer 

ofta i sådana här projekt, partnering jobb, så skriver man avtal med 

installatörer på rör, vent och el och kanske mark framför allt. Dom stora 

underentreprenörerna försöker man knyta till sig då. Gör vi en förfrågan 

till dom ungefär som den förfrågan som gick ut till oss, att vi frågar 

ungefär på samma parametrar och sen så intervjuar vi dem och sitter ner 

med dem och ser vad det är personer och sen försöker vi poängbedöma 

dem hur bra vi tycker att de är, anbuden, och sen så handlar vi upp. (PB2) 

 

Det handlar alltså om förtroende och det krävs stort förtroende från framförallt 

företag X i exemplet ovan. De måste lita på att det företag de väljer att de vill ingå 

partneringsamarbete har kompetensen och förmågan att välja en korrekt 

bedömning av de underentreprenörer de väljer. Med det i åtanke är det rimligt att 

det föreligger ett principal – steward-förhållande (Müller 2011a) snarare än ett 

principal – agent-förhållande (Jensen & Meckling 1976; Turner & Müller 2004). 

Detta trepartsförhållande ställer Project Governance i en intressant vinkel. Hur 

utvärderar exempelvis företag X användningen av resurser (Müller 2011b) eller 

det Murray (2011) benämner som den gyllene medelvägen av beslutsfattande 

mandat? Med andra ord att det finns en klar och tydlig koppling från det seniora 

ledarskapet ner till de utförande funktionerna. Inom Project Governance rymmer 

det dock att se till att projektets syften och mål går i linje med 

moderorganisationens syften och mål (Murray 2011;Müller 2011b) och det är 

rimligt att anta att företag Y:s syfte och mål är att göra kunden nöjd (företag X) 

vilket i sådant fall uppnås genom att möta upp till det förtroende företag X har till 

företag Y. En respondent uttrycker sig så här gällande detta: 

 

Jobbar man i en sån partneringentreprenad så får man ju på något sätt 

ändå lova att det är den organisationen man har skrivit och berättat om, 

att dom här ska vi ska ställa upp med, liksom bästa laget, då får man ju 

försöka se till att man inte byter ut dom med en gång heller för det är ju 

inte schysst för då har dom ju rätt att stryka uppdraget så den skriver man 

väl in och vissa garantier så det finns ju dom här bitarna i det ja. 

Projekteringen hur den ska drivas och sådär. (PB2) 
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Citatet från respondenten ovan är kanske inte uppenbar koppling i sig men det 

talar trots allt om vikten av att ta vara på det förtroende och ansvar de tillgivits. 

Men en annan respondent som också arbetar på ett företag som kan sägas 

representera företag Y i exemplet kommer in på att det kan finnas en problematik 

med att kontrollera underleverantörer. Respondenten beskriver följande när vi 

frågade vad det kan bero på att vissa projekt inte läggs ner eller bromsas upp ifall 

detta skulle behövas göras: 

 

Dels kan det vara okunskap också kanske, i projekt. Sen är det väl att 

man i ja, vill. För ofta kan det vara, är det ju ofta ganska stora kostnader 

att avbryta vissa delar så då kanske man tar en genväg någonstans. Så kan 

de ju vara. Eller ja man tror att det funkar liksom på det sättet. För så är 

det ju på entreprenörssidan där är det ju väldigt driftiga människor många 

gånger som fokuserar på att komma fram. (PB2) 

 

Respondenten pekar på svårigheterna som ibland kan uppstå när arbete delegeras 

ut på det här sättet trots att det inte är det ekonomiska som Agency Theory 

(Jensen & Meckling 1976) primärt framhåller. Tydligt är dock att det kan uppstå 

en problematik där principal i det här fallet vår respondent skulle ta ett beslut 

medan agenten, i det här fallet underentreprenören, gör något annat. Men oavsett 

detta så verkar det, av de intervjuer vi gjort att döma, som om att 

partneringsamarbeten är något som det talas varmt om. Det är tillsynes en 

Stewardship – agent relation som i mångt och mycket präglar dessa samarbeten. 

Där andra saker än just det ekonomiska står i fokus och det skapar också den 

autonoma arbetssituation som i sin tur inte kräver lika stor styrning över 

åtminstone mer detaljerade frågor i projektet. Således kan det vara så att arbetet 

med Project Governance i dessa fall inte är av allra största vikt utöver hur de 

själva behandlar projekten i den egna organisationen. En punkt som dock tas upp 

av APM (2005) i Project Governance arbetet är behovet att den informationen 

man tillges är rätt information. Denna punkt torde fortfarande vara viktig för 

samtliga i ett partnering samarbete.  

 

 Fasta beslutspunkter 4.2.2

Användingen av fasta beslutspunkter är något enligt teorin om Project 

Governance bör återfinnas i projektorganisationerna. APM (2005) beskriver att 

dessa beslutspunkter ska vara förutbestämda i en godkänd projektplan och att 

dokumentering ska ske vid dessa punkter, Murray (2011) har samma åtgärd med i 

sin Project Governance-utformning, detta i syfte att begränsa ansvarsområden så 

att de inte sträcker sig längre än fram till nästa beslutspunkt. Även i en av Müllers 

(2011) tre kategorier framgår det att det är viktigt att kontrollera hur projektet 

framskrider och ett verktyg där skulle mycket väl kunna vara sådana 

beslutspunkter. Dessa punkter är också något som många av våra respondenter 
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kände till väl som en del av deras verksamhet, såväl projektbeställare som 

projektledare. En respondent berättar om hur det ser ut på dennes verksamhet: 

Första fasen är att projektledaren alltså har fått direktivet och tar fram 

projektplanen sen har man vad enligt PPS modellen kallas då 

beslutspunkt 3.4 där man godkänner förberedelsearbetet då och 

projektplanen och säger OK till projektstart. Sen så har man under 

projektets gång ett antal löpande punkter där man stämmer av projektet. 

Går det enligt plan, behöver man göra några förändringar i plan eller ska 

vi lägga ner projektet, har förutsättningarna förändrats och så vidare. 

(PB4) 

Respondenten berättar också följande när denne ombads svara på hur ofta de har 

sådana här punkter: 

Beslutspunkterna dom ligger ju oftast kopplade till att det är någon, vad 

ska jag säga, särskild statusförändring, att någonting ska finnas framme. 

En etapp ska vara avslutad eller att man har tagit fram till exempel någon 

behovsbeskrivning eller kravspecifikation eller någonting. (PB4) 

Detta innebär således att beslutspunkterna inte är styrda av datum utan att de 

snarare är kopplade till vissa aktiviteter som det är av vikt av seniort ledarskap att 

vara med om att besluta utgången av. Men trots dessa beslutspunkter till högre 

chefer och tillika styrgrupp som har det övergripande ansvaret för projekten och 

dess resultat, så anser respondenten att allt för få stängs ner och att detta ofta 

påverkar projektresultatet negativt. Respondenten säger att: 

[…] utan att ha någon statistik att luta mig mot så vill jag påstå att de är 

betydligt vanligare att i offentliga verksamheter att man envisas med att 

köra projekt i mål och man fuskar så att säga, man förändrar istället det 

resultat som man vill uppnå. (PB4) 

 

Respondenten utvecklar efter en följdfråga om vad denne menar med fusk: 

 

Ja och istället för att i en mer vinststyrd institution, där får den ett mycket 

tydligare mätetal som man ser att den här produkten den kommer inte att 

funka, den kommer inte att sälja på marknaden, marknadsfönstret är 

redan stängt. Så där upplevde jag inom X (ett annat företag) var man ju 

betydligt tuffare att stänga projekt. Det var nästan en tumregel att man sa 

att hälften av alla förstudier skulle egentligen inte fungera i något projekt 

och hälften av alla projekt borde väl egentligen avbrytas.. Så stor är 

felmarginalen så att säga. Och i staten är det väl nästan så att 80-90% av 

projekten så för man dem i mål fast än då stämmer nog det slutresultatet 

ganska dåligt med det som var ambitionerna i början. (PB4) 

 

När väl detta sätts i relation till Project Governance framkommer en intressant 

vinkel. Respondenten upplever trots användandet av en projektmodell med det 

tillhörande beslutspunkter och den kontinuerliga återkopplingen mellan 
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projektledare och styrgrupp att det fuskas med resultatet. Något som Project 

Governance anhängare torde se mycket kritiskt på. Vår uppfattning är att det 

totala grundkonceptet av Project Governance är att göra det möjligt att styra 

projektarbeten inom organisationen på ett sådant sätt att de anpassas till 

moderorganisationens mål och strategier. Vidare beskriver respondenten att 

beslutspunkterna skapar situationer där projektplanen ska godkännas av styrgrupp 

och därefter, beroende på projektets storlek och antalet förändringar, sker ett antal 

punkter under projektets gång. Om då projektets resultat inte stämmer överrens 

tillfullo, eller bara delvis, med det resultat som godkänts från början, finns 

anledning att tro att projektets mål har frångått organisationens mål om än bara till 

en viss del. Det är i alla fall ett tecken på att just de Project Governance-

åtgärderna inte helt och fullt fungerar, åtminstone inte på respondentens 

organisation. Detta får oss naturligtvis att fundera på varför det är så här och 

respondenten kommer in på en faktor som skulle kunna påverka. Respondenten 

säger följande 

[…] där jag jobbade inom företaget X, där hade man lite mer typ av 

projektkontor och så som följde upp statusen och så på projekten så då 

fick man tidigare signaler om att här riskerar man att dra över budget 

avsevärt eller här rullar det iväg i tiden så att man kunde reagera så. Dom 

styrmekanismer är nog ofta mindre i statliga myndigheter eller där 

hanteras det mer i organisationen, i linjeorganisationen, företaget X delen 

som var en ren utvecklingsorganisation var ju i princip en 

matrisorganisation där linjen egentligen bara hanterade personal och 

kompetens och det var projekten som var det styrande och i en statlig 

organisation blir det snarare tvärt om där linjen styr väldigt starkt. Och 

har jag ett projekt och har personer från ett antal olika enheter så är det 

ganska stor sannolikhet att linjen, att deras linjechef då, påverkar mera. 

(PB4) 

Citatet blir intressant på grund av att respondenten har tidigare erfarenheter inom 

en annan organisation som också verkar i en annan sektor än dennes nuvarande. I 

citatet framkommer framförallt två saker. Den första att det finns en problematik 

med att han upplever det som ett problem med en linjeorganisation och 

projektverksamheten. Framförallt då på grund av att det medför ett arbetstryck 

och en lydnadssvårighet från projektmedlemmarna som sitter så att säga i kläm 

mellan de uppgifter han eller hon får ifrån projektledaren och de från linjechefens. 

Den andra saken är att respondenten upplevde det som mer uppstyrt och mer 

kontrollerat i organisationen denne jobbade på innan. Med det som följd är det 

rimligt att anta att fler projekt vart nerstängda och även följde budget i större 

utsträckning vilket i sin tur kan kopplas till Project Governance-konceptets 

strävan efter om projekt och organisations parallella linje vad gäller mål och 

strategi. 

Det ställer också Project Governance i en intressant vinkel vad gäller hur ett 

sådant ramverk ska anpassas beroende på vilken organisationsmodell som det 
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aktuella ramverket ska verka inom. Med det i åtanke kanske det är naturligt att 

just begreppet eller konceptet Project Governance framstår som oklart och saknar 

en klar definition. Kanske går det inte att ha en klar definition på något som 

eventuellt behöver vara så pass anpassningsbart. Det torde dock kunna råda en 

övergripande förklaring vilket det också finns exempel på, i och med Bekker och 

Steyns (2009) provisoriska förklaring........................................................................ 

 

 Tillitens betydelse 4.2.3

Tillit har visat sig vara ett viktigt begrepp när det kommer till projektarbete. I ett 

projekt är det inte säkert att alla deltagarna verkar på samma ställe. 

Projektbeställaren och projektledaren är två individer som genom undersökningen 

kunnat ses att de oftast inte arbetar på samma ställe vilket i sin tur kräver att 

relationen genomsyras av just tillit. Medan Agency Theory förespråkar strikt 

kontroll och övervakning förutsätter Stewardship Theory att projektledaren och 

projektets deltagare arbetar för organisationens bästa. 

 

När vi under intervjuerna började närma oss begreppet tillit och en diskussion om 

begreppet uppstår, kan vi konstatera att det ser olika ut huruvida man har en 

organisation som genomsyras av tillit eller kontroll. En respondent säger följande: 

 

Vi hade ett projekt där fanns flera olika styrningar, projektet hade en 

styrgrupp men det blev ändå inte styrgruppen som var beslutande, det 

fanns ledningen som hade sina veton i vissa frågor, det fanns 

arbetsgrupper som jobbade kring arbetsmiljö och hur man skulle förhålla 

sig i lokalerna då. Då blir det ju stökigt att va projektledare men även 

projektägare för i det fallet då var det min chef då, avdelningschefen som 

satt som projektägare men medarbetare X (vår censur) hade inte heller 

fulla mandat utan medarbetare X fick ju backa till ledningen och ibland 

förändrades de beslut som togs i styrgruppen. (PL1) 

 

Men om man ser generellt så tror jag det förekommer ganska ofta inom 

organisationen och att projektledaren har varit väldigt stark och haft lite 

sin egen agenda och sitt eget intresse. Att det varit svag styrning. Många 

gånger, det är ju så, att jag som beställare ska skriva projektdirektivet 

men det kanske inte alltid jag eller den som är projektägare riktigt kan 

eller har känt att man har kompetenensen eller tiden att göra det. Det blir 

lite att man; ja vi måste göra det här projektet, du som projektledare kan 

väl skriva ett utkast till direktiv så kan vi diskutera det? Och då kan det ju 

riskera att bli fel fokus. Det är nog egentligen som fall när man inte har 

en riktigt bra förankring i organisationen, man inte har en engagerad 

styrgrupp eller projektägare. Då kan nog projekten ta vägen hur som 

helst. (PL1) 

 

Citatet ovan är ett mycket välbeskrivande över hur det ser ut i verkligheten och 

hur fel det faktiskt kan gå. I projektet beskriver respondenten att denne saknar en 
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väl fungerande styrning och att denne känt sig obekväm tillika inte kompetent nog 

för att skriva projektdirektivet. Varefter tilliten och ansvaret lagts över på 

projektledarens axlar som inte heller är rätt person för uppdraget vilket resulterat i 

ett projekt som gått åt helt fel håll. Att utdelegerade uppgifter inte alltid görs som 

den som delegerat ut vill att de ska göras berättas av flera respondenter. Motiven 

bakom varför uppgifterna har delats ut har dock inte alltid varit lika starka som det 

Müller (2011a) behandlar.  

 

Den egna agendan och intresset respondenten talar om att projektledaren har, är 

troligtvis inte primärt en ekonomisk förtjänst, åtminstone inte i den organisationen 

respondenten verkar. Då respondenten senare i intervjun berättar att:  

 

[…] när man går ut i verksamheten och ser så är det ofta en av de största 

specialisterna inom ett sakområde som blir projektledare och det blir inte 

bra. Det blir allt för tungt jobb. (PB4) 

 

Respondenten återkommer till den här problematiken vid ett senare tillfälle i 

intervjun och berättar att: 

 

[…] många gånger är det nog lätt så att man kanske blir överambitiös 

som projektledare och kanske som beställare om kvaliteten. Det måste 

liksom täcka allting och de där sista 5-10% för att lösa någonting som 

kan kosta hur mycket som helst. (PB4) 

 

Detta tyder på att det finns situationer där det inte råder helt enighet mellan 

projektledaren och projektägaren/styrgruppen om vad som gäller för projekt. 

Respondenten i det här fallet pekar på bristen av styrning och med andra ord finns 

inte den tillit som krävs för att låta projektledaren handla autonomt. Det i sin tur 

kan leda till att projektbeställaren eller styrgruppen behöver kontrollera att 

projektledaren leder projektet på ett sådant sätt som de anser är adekvat. Även om 

det inte primärt är det ekonomiska incitamentet som driver projektledaren till att 

agera på ett annat sätt än vad organisation vill så går det att härleda till Agency 

Theory och behovet av att kontroll.  
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5. Diskussion och avslut 

 

I det här kapitlet följer en avslutande diskussion där de olika 

verklighetsskildringarna knyts ihop, en reflektion över resultaten sker och 

avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning. 

 

 

När vi analyserat de intervjuer vi har haft framkom det tydligt att Project 

Governance är något varje projektbeställare och projektledare måste förhålla sig 

till, även om de kanske inte ens hört begreppet. Det kanske inte heller är så 

konstigt då det är rimligt att förvänta sig att organisationer var i projekt utförs 

torde ha krav på dessa projekt och vad de ska leverera och på något sätt måste 

dessa krav kontrolleras. Att ett företag bara skulle kasta sig in i ett projekt utan 

förväntningar och krav upplever vi inte som realistiskt, framförallt inte när 

projekten kan innefatta väldigt stora budgetar.  

 

Vi ämnade att med utgångspunkt i Project Governance beskriva hur 

projektorganisationer arbetar med styrning av projekt samt hur denna styrning 

påverkar projektbeställarens och projektledarens arbete. I syfte med detta arbetade 

vi fram tre kategorier ur den teori vi valt att använda, dessa var tillsyn, tillit och 

kommunikation. 

 

 Kommunikation 5.1.1

Det framkom många gånger vid våra intervjutillfällen att kommunikation ofta 

sågs som väldigt viktigt för våra respondenter, både från projektledare och 

projektbeställare. Det talades mycket om öppna dörrar och flertalet respondenter 

talade om vikten att vara tillgänglig om det fanns någon ny på företaget. Vidare 

uppmärksammade vi att det fanns olika behov av kommunikation från 

projektbeställaren respektive projektledaren. Flera av våra respondenter med en 

projektledande roll beskrev att de oftare sökte kontakt med projektbeställaren och 

andra berörda parter i början av ett projekt, främst innan projektstart. Några av 

våra respondenter med projektbeställande roll beskrev istället att deras 

kommunikationsbehov var relativt statiskt under hela projektets gång. Att de ville 

hålla sig kontinuerligt uppdaterade hela tiden om projektets framfart och 

utveckling.  

 

En intressant aspekt som framkommit är att flertalet av våra respondenter menar 

att de kunde vara ännu bättre på att besöka projekten och se hur det praktiska 

arbetet fortskrider. Vissa av dem menar till och med att de lovat sig själv detta om 

de någon gång skulle få möjlighet att ta på sig projektledarrollen, då det är något 

som de själva saknat som projektdeltagare. De vittnar dock om att det så ofta inte 
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blir fallet utan de ägnar mycket tid på kontoret med sina egna arbetsuppgifter. 

Således sker den mesta kontakten, som tidigare nämnts genom telefon, mail eller 

att projektledaren besöker dem. Vad vi ser här och anser är att 

moderorganisationen skulle kunna bli ännu bättre på att främja den typen av 

informell kommunikation där projektbeställaren tar sig tid och besöker projekten 

personligen, utan att ha något annat ärende där. Vad vi kan se är att de 

projektledarna vi intervjuade söker en ökad personlig kommunikation och de före 

detta projektledarna som nu arbetar som projektbeställare lovade sig själva att 

vara mer ute på fältet.  

 

Frågan är om det är moderorganisationen eller individerna som arbetar med själva 

projekten som implementerar och styr över kommunikationen. Den formella 

kommunikationen innehållande exempelvis möten som finns bygger på fasta 

beslutspunkter. Men utöver det så tror vi att mycket ligger på individernas eget 

ansvara att upprätthålla en väl fungerande kommunikation. Vissa av våra 

respondenter säger att de helt enkelt inte har tid att besöka projekten då de har så 

pass mycket att göra själva och att det skulle vara för tidskrävande. Det är något 

som vi anser borde främjas i organisationskulturen, att besöka projekten blir något 

naturligt i deras arbete och inte något som enbart händer vid de fasta 

beslutspunkterna utan även sker mer spontant. 

 

 Tillsyn kontra tillit 5.1.2

Vad gäller tillsyn så förelåg det en relativ lika struktur hos de respondenter vi 

intervjuade. De två grundläggande tillsynsfunktionerna var periodbaserad 

rapportering till högre chefer och godkännande av projektplaner innan 

verkställandefasen. Men det fanns också variationer där till exempel 

respondenterna inom byggentreprenörs- och fastighetsbranschen hade en mer 

autonom arbetssituation till skillnad från IT-området. De respondenter vi 

intervjuade inom IT hade en mer kontrollerad situation där flera av dem var 

tvungna att förhålla sig till fasta beslutspunkter med rapportering till styrgrupper. 

Denna skillnad skulle kunna bero på en rad olika saker så som organisationernas 

struktur eller branschernas olika arbetsuppgifter. Det kanske mest intressanta vi 

upptäckte under intervjuerna var den positiva synen på partneringsamarbeten och 

det är spännande att reflektera över hur Project Governance förhåller sig till detta. 

Vår uppfattning är att Project Governance-ramverk har svårt att behandla dessa 

samarbeten på grund av att det är så många inblandade. Tillsynen blir naturligtvis 

problematisk när den berör andra organisationer än den egna och partneringens 

flera skikt av kunder, entreprenörer och underentreprenörer. 

 

När tillsynen inte längre går att garantera på det direkta sättet som det går att göra 

inom den egna organisationen så kan det vara en god idé att anpassa tillsynen så 

att den bygger på tillit. Att ramverk skapas för att försäkra sig om att det går att 

lita på den personen eller organisationen man väljer att utföra ett projekt med. 
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Mycket av detta ser vi just i partneringsamarbetena där respondenterna berättade 

om väldigt krävande upphandlingar och vikten av att möta det ansvar man 

tillgivits. Men tilliten återfanns även på andra sätt hos respondenterna, speciellt i 

projektbeställarens och projektledarens relation. Flera av respondenterna talade 

varmt om respektive part och framförallt berättades från projektbeställande 

respondenter att det nästan är tvunget med tillit till projektledaren för att 

projektverksamheten skulle fungera. Men vi stötte även på berättelser om problem 

med tillit exempelvis då en övertro till projektledarens kompetens ledde till 

problem redan från projektdirektivets skapelse. 

 

Det skulle även kunna sägas att tillsynen, tilliten och kommunikationen från 

projektbeställarens sida skiljer sig vad gäller en ny projektledare och en som är 

mer erfaren. Utser man en oerfaren projektledare vittnar våra respondenter om att 

kommunikationen ökar, från båda håll. Det kommer fler frågor från projektledaren 

som från sin sida är osäker och vill göra rätt samtidigt som projektbeställaren vill 

veta om projektledaren gör rätt, vilket även tyder på en ökad tillsyn. Men det har 

också framkommit exempel där projektledaren helt enkelt inte vill medge att 

denne har ett problem och då hellre vänder sig till olika modeller eller testar själv. 

Samtidigt som det från projektbeställarens sida ibland givits för mycket tillit till 

projektledare som i själva verket inte besitter den kompetens för att utföra en 

specifik uppgift, vilket resulterat i att hela projektet gått snett.  

 

I takt med att användningen av projektarbetsformen ökar torde också incitamenten 

att öka kontrollen över dem öka i större utsträckning. Men kanske ställer det också 

större krav på organisationen vari projekten utförs. Det framkom att det förelåg en 

eventuell problematik i den projektkontextuella arbetssituation där PB4 och PL1 

arbetar i. Framförallt PB4 som har en projektbeställande roll påpekade en 

problematik där den traditionella och relativt starka hierarkiska 

linjeorganisationen kunde påverka projekten negativt. PB4 menade att 

medarbetarna i linjen ofta fick projekten som ytterligare arbetssysslor istället för 

att enbart arbeta med projekten. Vi tror att det kan ställa medarbetarna i en prekär 

situation då de ”slits” mellan två, kanske helt skilda arbetsuppgifter. Om detta 

sker går det att resonera om vem medarbetaren är lojal mot, den temporära 

projektledaren eller den lönesättande linjechefen. Detta är en problematik som vi 

upplever som viktigt för organisationerna att ta tag i och försöka lösa och ligger 

inom ramen för Project Governance. 

 

 Förslag till vidare forskning 5.2

Det har varit ett oerhört intressant ämne att studera och vi skulle gärna se att 

någon tar vid där vi avslutat. Vi skulle gärna se att någon tog sig tid och redde ut 

begreppet Project Governance en gång för alla och skapar en allmänt vedertagen 

och gångbar definition. Vidare vore det intressant att se en studie kring projekt 
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som bedrivs genom partnering och hur man arbetar med Project Governance i de 

olika organisationerna. 
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7. Bilagor 
 

 Bilaga 1: Intervjuguide 7.1

 

Berätta om din nuvarande befattning 

- Vilka ansvarsområden har du? 

- Hur många anställda är det som har dig som närmste chef? 

- Vem är din närmste chef? 

 

Berätta om dina tidigare erfarenheter inom projekt och projektledning 

- Hur länge har du arbetat med projekt? 

- Vilka branscher har du arbetat inom? 

 

Har du haft olika roller inom projekt? 

- Berätta om dem 

- Vilka skillnader ser du som störst mellan dessa roller? 

 

Berätta om vilka nuvarande projekt du är involverad i 

- Hur många är det? 

- Skiljer dem sig på något vis? 

- Har du olika roller i dessa projekt? 

 

Berätta om ett projekt du har varit delaktig ifrån början till slut 

- Vilka arbetsuppgifter hade du? 

- Vad var du ansvarig för? 

- Hur ofta sker kontakten med projektledaren/projektbeställaren? 

 

Beskriv ett projekt du i efterhand är nöjd med 

- Vilka faktorer är det som gör att just det projektet var bra? 

 

Beskriv ett projekt du är mindre nöjd med? 

- Varför är du mindre nöjd over detta projekt? 

 

Berätta om vilka metoder och tekniker ni använder i projekt 

- Finns det några fasta metoder som ni alltid använder? 

 

Berätta om vad du tycker är svårast respektive lättast i arbetet med projekt 

 

Är det något i ditt nuvarande arbetssätt du vill förändra men inte har möjligheten 

till? 

 


