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Sammanfattning 
 
Sedan 1990-talet har det blivit allt mer vanligt att företag använder sig av projekt som 
arbetsform. Rollen som projektledare får därför idag en allt mer betydelsefull roll inom olika 
verksamheter. Projektledaren ses ofta som en mycket viktig länk utifrån verksamheten i stort 
och inte bara utifrån det enskilda projektet. En felrekrytering av projektledare kan därför få 
ödesdigra konsekvenser för såväl projektet som hela verksamheten. Tvärtom får en lyckad 
rekrytering av projektledare givetvis positiva konsekvenser. Vad är det då som har betydelse 
för att bli rekryterad till en projektledartjänst? Tidigare undersökningar har visat att utseendet 
generellt har betydelse. Dessutom har en annan undersökning som genomförts av studenter 
vid Karlstads universitet år 2005 visat att kraven som ställs på projektledare är många och 
höga.  
 
Undersökningen som genomfördes av studenter vid Karlstads universitet väckte ett intresse att 
ta vid där den undersökningen slutade. Om kravprofilerna är högt ställda, hur görs då urvalet 
bland de sista kandidaterna som är kvar och vad är det som prioriteras bland kraven? Går det 
att avgöra om det är rätt person som anställs? Frågan vi ställer oss i vår undersökning är; vilka 
kvalifikationer anges som förutsättningar vid anställning av projektledare enligt rekryterare 
och projektledare och hur överensstämmer dessa angivna kvalifikationer? För att kunna 
besvara vår frågeställning har vi genomfört en kvalitativ undersökning, bestående av åtta 
intervjuer inkluderat av såväl fyra rekryterare som fyra projektledare. En jämförelse av 
rekryterarens och projektledarens synsätt bidrar till att kvalifikationer till projektledaryrket 
tydligare utkristalliseras. Syftet blir därmed att beskriva och jämföra rekryterarens och 
projektledarens uppfattningar kring betydelsefulla kvalifikationer som ligger till grund för 
rekrytering av projektledare.  
 
Respondentgruppernas resonemang kring viktiga kvalifikationer för projektledaryrket visar på 
en relativt samstämmig syn. Det finns inga stora markanta skillnader i deras åsikter. Det 
resultat som framkommer i undersökningen visar på att personliga egenskaper utgör en viktig 
kvalifikation då en projektledartjänst ska tillsättas. Några av de mest betydelsefulla 
egenskaperna som båda parter nämner är att projektledaren bör vara drivkraftig och en god 
kommunikatör. Han eller hon måste våga ta för sig och stå på sig. Därtill måste projektledaren 
även ha viljan och förmågan att framföra rätt budskap till rätt person. Dock har även formell 
utbildning och arbetslivserfarenhet betydelse men i olika stor utsträckning.  
 
Betydelsefulla kvalifikationer vägs emot varandra beroende på vad det är för 
projektledartjänst. Det gör därmed att personliga egenskaper väger tyngre ibland, medan det i 
andra fall kan vara arbetslivserfarenhet eller utbildning som prioriteras. Kvalifikationerna är i 
olika grad lämpliga i förhållande till den specifika projektledartjänsten. Vi anser därför att det 
måste råda en balans mellan olika kvalifikationer för att arbetsuppgifter och samspel i 
organisationen ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Mönstret som då uppstår kan 
därmed säga något om hur individen kommer att prestera i sin yrkesroll. Vi bedömer det som 
så att det därmed blir viktigt att se till många olika delar för att kunna avgöra lämpligheten för 
den specifika tjänsten, inte att fokusera på ”rätt” utbildning, ”rätt” arbetslivserfarenhet eller 
”rätta” egenskaper. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ämne. Genom en bakgrundsbeskrivning redogör vi 
för ämnet ur ett bredare perspektiv. Denna bakgrund leder in till ämnets 
problemformulering och syftet med undersökningen. Målgrupp och avgränsningar 
presenteras därnäst. För att underlätta för läsaren har vi även valt att definiera begrepp 
som vi anser är centrala i uppsatsen. Avslutningsvis beskriver vi uppsatsens struktur, det 
vill säga hur vi har valt att lägga upp undersökningens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Vid genomgång av platsannonser efterfrågas idag allt fler projektledare, vilket innebär att 
denna yrkesroll har ökat avsevärt på dagens arbetsmarknad. Sedan 1990-talet har det blivit allt 
mer vanligt att företag använder sig av projekt som arbetsform i verksamheten. Projekt har 
också under de senaste 15 åren börjat sammankopplas med till exempel kvalitet och 
ledarskap.1 Rollen som projektledare får därför idag en allt mer betydelsefull roll inom olika 
verksamheter. Projektledaren ses ofta som en mycket viktig länk utifrån verksamheten i stort 
och inte bara utifrån det enskilda projektet. En felrekrytering av projektledare kan därför få 
ödesdigra konsekvenser för såväl projektet som verksamheten i stort. Tvärtom får en lyckad 
rekrytering av projektledare givetvis positiva konsekvenser. Detta är givetvis något som gäller 
för all rekrytering.2 
 
Allmänt har det visat sig att utseendet har betydelse för vem som får jobbet och hur lyckat 
yrkeslivet kan bli, det är i alla fall resultatet från två undersökningar som presenterades i 
februari 2007. Den ena underökningen genomfördes av forskare på Näringslivsinstitutet, där 
undersökningen visade vilken betydelse utseendet hade för politiska kandidater att bli invalda. 
Det visade sig att de med högre utseendebetyg i större utsträckning blev invalda. Den andra 
undersökningen genomfördes i Shanghai. Där studerades och mättes hur utseendet på 
yrkesverksamma kvinnor förhöll sig till kvinnornas lön. Av de cirka 35 procent kvinnor som 
uppfattades som snygga hade 10 procent av dem högre lön än de som ansågs vara 
medelsnygga. De medelsnygga hade i sin tur 30 procent mer i lön än de som inte ansågs vara 
snygga.3 Är detta ett resultat som också överensstämmer med rekrytering av projektledare? 
Vår förhoppning är att det inte är så utan att det istället är erfarenheter och utbildning som har 
inverkan på vem som blir anställd som projektledare.  
 
I en undersökning som genomfördes under hösten 2006 bland cirka 4000 småföretag (1-49 
anställda), har det visat sig att nästan vart fjärde företag i undersökningen skulle kunna växa 
om de fick tag i rätt kompetens. I den grupp som bestod av företag med 20 till 49 anställda 
hade 65 procent av företagen med rekryteringsproblem svårt att hitta personer med 
specialistkompetens. Bland de minsta företagen med en till fem anställda var det lika svårt att 
finna personer med tillräckligt bred kompetens som med specialistkompetens. Mindre företag 
har också andra krav på sin personal än större företag, många gånger spelar de personliga 
egenskaperna och förmågan att komma överens med övrig personal en avgörande roll. I 
undersökningen talas det om att både företagens krav på personal med spetskompetens och 
krav på anställda med bred kunskap måste tillgodoses för att lyfta småföretagen. Det är något 
som Arbetsförmedlingarna saknar kunskap om enligt undersökningen. Matchningen att finna 
rätt person för rätt tjänst måste därför bli bättre på arbetsmarknaden annars börjar 
                                                 
1 Http 1: Projektforum 
2 Granberg (2003) 
3 Http 2: Metro 
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småföretagen att anställa personer som inte helt motsvarar kompetenskraven.4 Om företag i 
allmänhet har svårt att hitta rätt kompetent personal, kanske de också anser att det är svårt att 
hitta kompetenta projektledare. Vilken kompetens bör då en projektledare ha för att företagen 
ska vara intresserade av att anställa dem och hur bedömer rekryterare vilken kompetens som 
är lämplig?  
 
Under 2005 genomförde några programstuderande vid Magisterprogrammet Industriell 
projektledning vid Karlstads universitet en kvalitativ undersökning för att få svar på hur en 
kravprofil för projektledare bör se ut. Resultatet visade på att kraven är många. Där nämns 
erfarenhet inom branschen, erfarenhet av att driva projekt, relevant akademisk examen, god 
kommunikativ förmåga med mera. Dessutom ställs det krav på att projektledaren bör vara 
socialt kompetent, organiserad, strukturerad och självständig för att nämna några egenskaper. 
Många gånger blir kraven motstridiga med den verklighet som projektledaren befinner sig i. 
Det som är intressant i ovanstående undersökning är att rekryterarna är medvetna om att 
kraven i profilerna är höga, vilket medför att de kriterier som efterfrågas sällan eller aldrig 
uppnås. Kravprofilen fungerar istället som en önskelista för rekryterarna.5  
 
Ovan nämnda undersökning väckte ett intresse att ta vid där den undersökningen slutade. Om 
kravprofilerna är högt ställda, hur görs då urvalet bland de sista kandidaterna som är kvar och 
vad är det som prioriteras bland kraven? Går det att avgöra om det är rätt person som anställs? 
För att få en så rättvis bild som möjligt kan det vara bra att få både rekryterarens och 
projektledarens perspektiv för att på så sätt skapa en djupare förståelse inom ämnet. Hur ser 
rekryteraren på vilka kvalifikationer som är viktiga för att klara av rollen som projektledare 
och överensstämmer de med projektledarens uppfattningar? Hur ser de båda parterna på vem 
som kan tänkas få jobb som projektledare? 
 

1.2 Problemformulering 
Enligt frågorna som preciseras avslutningsvis i uppsatsens bakgrundsbeskrivning, behöver vår 
undersökning fokusera både på rekryterarens och på projektledarens förståelse för vilka 
betydelsefulla kvalifikationer som är av intresse vid en projektledaranställning. Utifrån detta 
har nedanstående frågeställning formulerats:  
 

• Vilka kvalifikationer anges som förutsättningar vid anställning av projektledare enligt 
rekryterare och projektledare och hur överensstämmer dessa angivna kvalifikationer? 

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att beskriva och jämföra rekryterarens och projektledarens 
uppfattningar kring betydelsefulla kvalifikationer som ligger till grund för anställning av 
projektledare.  
 

1.4 Målgrupp 
Undersökningens resultat ska kunna användas av personer som önskar arbeta som 
projektledare i framtiden genom att visa vilka kvalifikationer som är av betydelse för yrket 

                                                 
4 Http 3: Dagens Nyheter 
5 Larsson, Konz och Persson (2005)  
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projektledare. Detta resultat bör också kunna användas av Arbetsförmedlingen, vars viktigaste 
uppgift är att bidra till en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser.  
 
Även arbetsgivarsidan bör kunna ha nytta av denna undersöknings resultat eftersom de 
anställda projektledarna fått uttrycka sina åsikter, men kanske framförallt att rekryterare får en 
bättre uppfattning om hur andra rekryterare agerar utifrån olika bedömningsgrunder. 
 
Avslutningsvis kan undersökningen bidra till att personer inom akademin kan ha nytta av 
resultatet för vidare fördjupningar. Främst kan undersökningen vara intressant för lärare och 
forskare inom ämnen som projektledning, ekonomi och organisationsteori samt 
arbetsvetenskap. 
 

1.5 Avgränsning 
Vår primära avgränsning för denna undersökning ligger i att endast titta på hur urvalet av 
projektledare görs i rekryteringens avslutande skede, det vill säga då valet står mellan några få 
personer (se figur 4, s. 22). Vi vill inte studera hur kandidaterna väljs ut i ett första skede utan 
hur bedömningen görs efter det personliga möte som sker vid anställningsintervjun. 
Rekryterare kan arbeta antingen internt eller externt som konsulter. I detta fall har vi endast 
valt att intervjua interna rekryterare. Det finns inget särskilt motiv till detta, utan görs mer av 
praktiska skäl. Vi är heller inte intresserade av att enbart studera en bransch eller göra 
jämförelser mellan olika branscher, utan vill istället försöka skapa oss en mer generell 
uppfattning om ämnets karaktär. Undersökningen har en lokal förankring genom att den 
genomfördes i Värmland. Det medför att vi inte kan uttala oss om hur urvalsbedömningen ser 
ut i övriga landet. Trots detta ger det ändå en bra förståelse av ämnet och en större inblick för 
oss och andra som tycker ämnet är intressant. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner 
För att öka förståelsen för centrala begrepp som använts i uppsatsen bör läsaren observera 
nedanstående definitioner som visar på hur vi har valt att beskriva deras innebörd.  
 
Ett ’projekt’ är en arbetsform som utförs ”med ett bestämt avgränsat mål, under en bestämd 
tidsperiod, med en förutbestämd resursinsats, under särskilda arbetsformer”.6 
 
Med ’projektledare’ menas en person som har ansvaret över att leda ett projekt mot ett uppsatt 
mål.7 
 
’Rekrytering’ innebär alla de åtgärder som utförs för att anställa nya medarbetare, från 
fastställande av krav för tjänsten fram till ett tecknat anställningsavtal.8 
 
Med ’rekryterare’ avser vi den person som arbetar med frågor som rör rekrytering. I detta fall 
har rekryteraren varit med och genomfört anställningsintervjuerna och tagit ett beslut om vem 
som ska anställas.9  

                                                 
6 Wisén och Lindblom (2004) s.16 
7 Jansson och Ljung (2004)  
8 Granberg (2003)  
9 Ibid. 
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Med begreppet ’kompetens’ utgår vi från medarbetarens kompetens vilket innefattar; 
medvetet eller omedvetet förvärvade kunskaper, färdigheter, erfarenheter och värderingar 
samt egenskaper som behövs för att utföra en viss tjänst eller aktivitet.10 
 

1.7 Disposition 
Uppsatsen har ett relativt traditionellt upplägg och är indelat i sex kapitel. Efter detta 
inledande kapitel diskuteras i kapitel 2 våra metodmässiga utgångspunkter. Här har vi 
redogjort för vårt vetenskapliga förhållningssätt och den metod som legat till grund för 
undersökningen. Därefter beskrivs hur urvalet har gått till och hur undersökningen praktiskt 
har genomförts. Intervjuareffekt, databearbetning och undersökningens metodmässiga 
reliabilitet och validitet diskuteras därnäst. Under rubriken källkritik har en kritisk granskning 
av den valda litteraturen för undersökningen gjorts. Kapitlet avslutas med en analysmodell 
som sedan utgör utgångspunkten för resultat- och analysarbetet. 
 
I det tredje kapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för vår undersökning där vi börjat 
med att diskutera vad som ingår i projektledarens arbetsuppgifter. Vidare har vi redogjort för 
begrepp som kompetens och vilka kompetensområden en projektledare bör kunna hantera. 
Därefter beskrivs rekryteringsprocessen och urval. Kapitel 3 avslutas med en redogörelse för 
hur olika krav interagerar med varandra då rekryterings- och urvalsprocesser genomförs.  
 
Kapitel 4 redovisar undersökningens resultat samt de analyser vi har gjort. För att läsaren ska 
få en uppfattning om de olika respondenterna görs en beskrivning av dessa inledningsvis. 
Kapitlet har därefter indelats i fyra ämnesområden; kompetens, projektledarens 
kompetensområden, interaktionen mellan olika krav och specifika frågor för tjänsten, 
ämnesområden som ligger till grund för intervjumallarnas uppbyggnad. Under varje 
ämnesområde redogörs för rekryterarens perspektiv samt projektledarens perspektiv. Varje 
område avslutas med en jämförelse mellan de två olika perspektiven. 
 
I det femte kapitlet återfinns undersökningens slutsatser och våra egna reflektioner. 
  
I det sista kapitlet, kapitel 6, görs återspeglingar kring undersökningen som helhet. Vi ger 
även förslag till vidare forskning inom projektledningsområdet vilket också avslutar kapitlet. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Hansson (2003). I uppsatens har vi valt att använda oss av teorier om kompetens då detta allmänt används för 
att beskriva en persons färdigheter att utföra olika arbetsuppgifter, oavsett yrke. Kompetensämnet utgör ett 
komplement till övriga teorier som berör projektledning och ledarskap för att ge en djupare förståelse för vad vi 
menar utgör grunden för ett lyckat projektledarskap.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs den vetenskapliga strategi som ligger till grund för vår 
undersökning. Vi beskriver kapitlet utifrån följande avsnitt; vetenskaplig strategi, 
kvalitativ metod, utformning av intervjufrågor, urval, genomförande av intervjuerna, 
intervjuareffekt, databearbetning, undersökningens metodmässiga reliabilitet och 
validitet samt källkritik. Som avslutning presenteras undersökningens analysmodell som 
visar på de centrala delarna i undersökningen.  

 

2.1 Vetenskaplig strategi 
Hur ska individen kunna förstå helheten utan att se delarna och hur ska individen förstå 
delarna utan att se till helheten?11 Även om vår utgångspunkt inte har varit att förklara 
rekryteringsprocessen som helhet har vi med vår undersökning åtminstone försökt öka 
förståelsen för rekryteringsprocessen av projektledare genom att se till enskilda delar. Det 
som vi har sett som ”enskilda delar” är först och främst slutfasen i rekryteringsprocessen och 
läsaren ska därmed inte få intrycket av att undersökningen studerat rekryteringen från början 
till slut. Rekryterarens resonemang i den slutliga urvalsprocessen ligger därmed i fokus. 
Resonemanget belyser rekryterarnas aspekter på vilka kvalifikationer en projektledare bör ha 
för att kunna få ett arbete som projektledare. Vår övergripande vetenskapliga strategi har 
utifrån ovanstående utgångspunkter speglat enskilda delar som ändå kan sägas legat till grund 
för förståelse av helheten.  
 
För att få en bra bild av vilka kvalifikationer som förutsätts för att få ett jobb som 
projektledare har även den nyanställda projektledaren fått uttrycka vilka aspekter som han 
eller hon anser krävs för att kvalificera sig som projektledare. Anledningen till detta 
dubbelsidiga perspektiv (där både rekryteraren och den slutligt anställde projektledaren 
inkluderas) har varit att försöka undgå att förbise aspekter som är betydelsefulla för att förstå 
vad det är som gör att vissa personer får anställning som projektledare och andra inte. Istället 
för att till exempel enbart se till rekryterarens resonemang bör den slutligt anställdas 
synpunkter kunna åskådliggöra ett vidare perspektiv. Med andra ord kan samma angivna 
kvalificerande aspekter från respondenterna uppfattas olika och det är just de olika synsätten 
vi har jämfört. En jämförelse mellan rekryterarens och projektledarens synsätt har bidragit till 
att kvalifikationer för projektledaryrket tydligare utkristalliserats.  
 
Vi vill poängtera att vår undersökning inte till fullo är objektiv12. Vi vill hävda att såväl våra 
grundläggande värderingar som framtagna teorier (se kapitel 3) fungerat som förförståelse 
inför den undersökning vi har genomfört. Fakta är, redan initialt, allt som oftast tolkad på ett 
eller annat sätt. Vi anser att den objektivitet som ofta kan anses fördelaktig inte alltid är 
objektiv i ordets rätta bemärkelse. Som vi ser det är det nämligen mycket svårt (för att inte 
säga omöjligt) att tolka och förstå ett fenomen utan förförståelse på ett eller annat sätt. För att 
exemplifiera vårt tankesätt har vi inledningsvis bearbetat teorier som vi applicerat på vår 
specifika undersökning. Vi anser att vi på detta sätt har byggt på en redan uppbyggd förståelse 
och att objektiviteten därmed fått sig en ordentlig törn, utan att vi för den delen frångått 
objektiviteten som ett förhållningssätt i vissa delar av undersökningen.13 
 

                                                 
11 Alvesson och Sköldberg (1994) 
12 Med objektivitet menar vi att en undersökning är värderingsfri, förutsättningslös, medveten och öppen, 
mångsidig, opartisk och intersubjektiv. Jfr Andersen (red.) (1996) s. 39ff. 
13 Alvesson och Sköldberg (1994), Jfr även 6.1 
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Undersökningens deskriptiva respektive förståelseinriktade karaktärisering har genomsyrat 
hela undersökningen i den bemärkelsen att problembilden är relativt svårfångad. Med detta 
menar vi att problematiken inte är uppenbar i den mening att det finns ett konkret problem 
som ska lösas, utan det handlar mer om att tolka en utvald del av rekryteringsprocessen för 
beskriva och förstå eventuella skillnader i rekryterarnas och projektledarnas uppfattningar 
kring kvalifikationer till projektledaryrket. 
 
Med ovanstående som utgångspunkt tydliggörs vår vetenskapliga strategi där tanken inte är 
att förklara något i kvantitativa termer. Det handlar mer om att få en förståelse för området 
genom att tolka olika kvalificerande aspekter av projektledaryrket samt att kunna beskriva 
skillnader i individers uppfattningar av just denna yrkesroll. 
  
Abduktiv ansats 
 
Eftersom vår undersökning utgått från redan befintlig teori (se kapitel 3) kan en deduktiv 
ansats härmed tyckas ha förelegat. Trots detta faktum kan det dock hävdas att en induktiv 
ansats inte kan uteslutas med den anledningen att vår undersökning även använt sig av 
empiriskt material.14 
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vår ansats bäst kan karaktäriseras som en 
abduktiv ansats vilket vi främst grundar på den växelverkan mellan teori och empiri som vi 
använt oss av. Anledningen till vårt val av abduktion grundar sig mycket i det faktum att vår 
undersökning inkluderat såväl teori som empiri som bas för hur resultatet sedan har 
analyserats.15 
 
Även om liknande undersökningar tidigare genomförts (åtminstone sett ur rekryterarens 
perspektiv) kunde vi givetvis inte säga något om respondenternas svar innan de faktiskt svarat 
på våra frågor. Det faktum att vår förförståelse (inkluderat vår teoretiska bakgrund) samt 
inkomna svar från empirin genererat ett unikt resultat gör att vi på så sätt ökat kunskapen 
kring kvalifikationer för rekrytering av projektledare.  
 
För oss blir abduktionen likt en hermeneutisk spiral. All den tolkning av fakta som vi har 
gjort, har inte gjorts utan någon form av förförståelse.16 Enligt vår uppfattning åsyftas det 
faktum att vetenskapen inte ska ses som något statiskt utan föränderligt. Med anledning av 
denna föränderlighet spelar förförståelsen en avgörande roll för tolkning av fakta eftersom 
den hela tiden hjälper förståelsen av ny fakta (uppåt i den hermeneutiska spiralen)17. Med 
detta som utgångspunkt anser vi att en abduktiv ansats har varit fördelaktig då den under 
processens gång kunnat inbegripa såväl teoretiskt som empiriskt material och därmed dra 
fördel av växelverkan dem emellan. 
 

2.2. Kvalitativ metod 
Vår vetenskapliga strategi visar på att vi ville nå insikt i ämnet snarare än att klargöra 
frekvenser av olika faktorer. Vi valde därför att utgå från en kvalitativ metod då vi ämnat 

                                                 
14 Jacobsen (2002)  
15 Andersen (red.) (1996) 
16 Alvesson och Sköldberg (1994) 
17 Jacobsen (2002) 
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tolka och reflektera över vilka kvalifikationer som leder till att vissa får jobb som 
projektledare.18  
 
Vi ansåg att en kvalitativ metod var lämplig då den visar på större förståelse för sociala 
processer och sammanhang. Vi är medvetna om de nackdelar som den kvalitativa metoden för 
med sig, bland annat att den kan antas vara resurskrävande och att resultaten kan bli 
svårtolkade med anledning av den komplexitet svaren kan bidra med. Dessutom ges inga stora 
möjligheter till generalisering då vi bara når ett fåtal personer som inte kan anses representera 
andra. Trots nackdelarna ansåg vi ändå att denna kvalitativa metod lämpade sig bäst då en 
kvantitativ undersökning fokuserar på mängd och förekomst, vilket inte skulle 
överensstämma med undersökningens syfte som handlar om sökandet av förståelse för 
”problematiken”19 och dess karaktär. Vid valet av en kvantitativ undersökning skulle 
resultatet ha blivit av en mer statistisk karaktär. Vi hade på så vis gått miste om de öppna 
resonemang av undersökningens frågor som den kvalitativa metoden skapar möjlighet för. 
Resultatet hade således haft mer fokus på förekomst än att skapa en djupare inblick när det 
gäller kvalifikationer av projektledare.20  
 
Förekomsten hade varit intressant att studera men vi valde i denna undersökning att avgränsa 
oss till en kvalitativ undersökning då vi fann den mest lämplig för undersökningens syfte. 
Eftersom vi ville skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar beträffande 
förutsättningar för att kvalificera sig till projektledaryrket blev kvalitativa intervjuer den 
metod insamlingen baserades på.  
 

2.3 Utformning av intervjufrågor 
Som ovan nämndes var vårt syfte med kvalitativa intervjuer att skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerade. Valet av intervjuer för att 
inhämta empiri föll sig därför ganska naturligt.  
 
Det går att skilja intervjuer åt genom strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjufrågor. Vid den strukturerade intervjun sker allt till fullo organiserat. Intervjuaren 
bestämmer exakt formen på intervjun innan den sker. Här tillåts inga sidospår utan mallen 
följs till punkt och pricka. Den ostrukturerade intervjun däremot har inte samma förberedelse, 
för att inte säga ingen alls. Intervjufrågor bestäms efterhand under själva intervjun, däremot 
kan tematiska ramar ändå staplas upp vilka samtalet fokuserar på. För vår undersökning ansåg 
vi att en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjufrågor var att föredra. Valet 
föll därmed på en semistrukturerad intervju där vi utgått från två intervjumallar med 
förberedda frågor men där vi hade möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla frågorna och 
svaren.21 Intervjumallarna, som kan ses som manualer under intervjuernas gång, är inte en 
mall som behöver följas till punkt och pricka. Däremot var det viktigt att intervjuerna täckte 
de områden som manualen innehåller. I intervjusituationerna kunde det dyka upp andra idéer 
eller uppfattningar som ersatte eller fördjupade de punkter vi hade i våra intervjumallar. 
Sådant bör givetvis tas hänsyn till under intervjuernas gång.22 
 

                                                 
18 Alvesson och Sköldberg (1994) 
19 Med ”problematik” menar vi att uppsatsämnet inte undersöker ett konkret problem, utan det handlar mer om 
att tolka en utvald del och skapa förståelse kring ämnet. Jfr vad vi menar med ”problematik” under 2.1, s. 6.  
20 Jacobsen (2002)  
21 Dyer (1995) 
22 Holme och Solvang (1997) 
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Vid utformning av intervjufrågor valde vi att skapa två olika intervjumallar (se bilaga 1 och 
2), en mall som anpassades för rekryterare och en annan mall som anpassades för 
projektledare. Eftersom syftet var att jämföra dessa parters uppfattningar har vi dock ställt 
liknande frågor till båda parter för att sedan lättare kunna ställa svaren mot varandra. Därtill 
har vi formulerat fler frågor till rekryterarna eftersom vi var intresserade av att veta utifrån 
vilka bedömningsgrunder de gjorde det sista urvalet. Detta är givetvis inget som projektledare 
kunde yttra sig något om varav färre intervjufrågor formulerades till dem. För att veta vilka 
typer av frågor som fungerar i en intervjusituation har vi även tagit del av och fått inspiration 
från en tidigare undersökning23 som formulerat frågor inom vårt område. Deras frågor har 
redan testats och använts vid en tidigare undersökning och vi menar att vissa grundläggande 
frågor därigenom kunde användas och byggas på i vår undersökning.  
 
Vid formulering av intervjufrågor och framförallt vid val av vilka tematiska ramar frågorna 
skulle hålla sig inom, utgick vi från de teorier vi har behandlat (se kapitel 3). Ramar som båda 
intervjumallarna följer är: bakgrundsfrågor, kompetens, projektledarens kompetensområden, 
interaktionen mellan olika krav, specifika frågor för tjänsten samt avslutande frågor.  
 
Innan genomförandet av alla intervjuer valde vi att göra en pilotundersökning för att där få 
möjlighet att kunna reflektera kring tveksamma intervjufrågor. Vi gjorde en testintervju med 
en projektledare samt lät en erfaren rekryterare av projektledare granska intervjumallen som 
var tänkt för rekryterare. Anledningen till att vi inte genomförde en pilotundersökning med en 
rekryterare berodde på att vi hade svårt att hitta en rekryterare som hade tid att ställa upp för 
intervju på kort varsel. Däremot erbjöd sig en rekryterare att granska intervjumallen via e-post 
och telefon för att kunna ge ett utlåtande. Vi ansåg att denna granskning skulle ge oss minst 
lika mycket hjälp som vid en intervju och tackade därför ja till erbjudandet. Granskningen 
visade sig även ge större möjlighet för diskussion kring tveksamma intervjufrågor än vid vår 
testintervju med projektledaren.  
 
Under testintervjun med projektledaren var vi noga med att få använda bandspelare för att få 
möjlighet att lyssna till tonfall och ordval efteråt. Dessutom lärde vi oss av våra egna misstag 
när vi lyssnade till våra egna röster. Inte minst lärde vi oss av sådant som vi ansåg blev bra 
vid intervjun. Utifrån pilotundersökningen och granskningen av rekryterarens intervjumall, 
gjorde vi sedan en del justeringar inför intervjuerna.  
 

2.4 Urval 
Vid valet av respondenter utgick vi från någorlunda aktuella24 platsannonser i diverse 
dagstidningar. Med anledning av att rekryteringsprocesser oftast tar lång tid, började vi att 
titta lite smått efter platsannonser redan innan skrivandet av uppsatsarbetet ens hade börjat. 
Där valde vi ut de annonser som passade vår undersökning, det vill säga efterfrågade 
projektledningstjänster. Vi valde de annonser som vi råkade finna och fyllde på allt eftersom 
vi fann annonser som tycktes passa vårt ämnesområde. Likaså kontaktade vi 
Arbetsförmedlingen för att se om de kunde ta fram någon form av förteckning av de senast 
inlagda projektledningstjänsterna. Vi erhöll ett tiotal kontaktuppgifter av dem och började 
snabbt därefter att söka upp de diverse kontaktpersonerna vi totalt hade samlat in (både de vi 
hade samlat in från dagstidningar och de vi fick av Arbetsförmedlingen). Med hänsyn till 
tidsramen för uppsatskursen valde vi att kontakta rekryterare respektive projektledare inom ett 

                                                 
23 Larsson, Konz och Persson (2005) 
24 Med aktuella menar vi inte dagsfärska, utan annonser som sträcker sig cirka 1-4 månader tillbaka i tiden.  
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begränsat regionalt område; Värmlands län. Antalet insamlade respondenter blev till slut åtta 
stycken; fyra rekryterare och fyra projektledare.  
 
Mängden respondenter anser vi har betydelse för undersökningens syfte i den bemärkelsen att 
ju fler respondenter ju mer fakta. Med tanke på undersökningens begränsning vad gäller tid 
valde vi att inrikta oss på åtta respondenter. Anledningen till detta antal grundar sig i att dessa 
respondenter kunde generera en utförlig analysbas, samtidigt som alltför många respondenter 
hade kunnat leda till att varje enskild intervju inte bearbetats på ett tillfredsställande sätt. Med 
anledning av vår vetenskapliga strategi har vi eftersträvat en djupare förståelse i ämnet. Fler 
respondenter hade därmed inskränkt vårt eftersträvansvärda djup med undersökningen.  
 

2.5 Genomförande av intervjuerna  
I god tid inför varje intervju meddelade vi våra respondenter att vi hade som avsikt att banda 
intervjuerna. Skulle de därmed haft några invändningar mot detta hade de möjlighet att 
meddela oss. Dessutom tydliggjorde vi för dem att svaren skulle komma att behandlas 
konfidentiellt för att på så sätt försäkra respondenten om att eventuell känslig information inte 
skulle publiceras. Dessutom antog vi att varje respondent skulle svara mer sanningsenligt och 
mer utförligt om vi garanterade att deras uppgifter inte skulle bli allmänt kända.  
 
Respondenterna intervjuades på sina arbetsplatser under veckorna 12-13 i mars månad 2007. 
Innan vi började intervjua berättade vi återigen att intervjun skulle bandas, samt att den 
information vi skulle erhålla behandlas konfidentiellt. Vid intervjutillfällena turades vi om att 
ställa frågorna. Den andra fick då ansvara för bandspelaren samt komplettera med följdfrågor 
om det ansågs behövas. Frågorna ställdes i den ordning som anges i intervjumallarna, men 
olika följdfrågor ställdes beroende på de svar som erhölls. De första intervjuerna gav dock 
ytterligare underlag för följdfrågor i kommande intervjuer. Till nästkommande intervjuer hade 
vi i och med detta mer vana och kunde i förväg veta vilka eventuella följdfrågor vi var i behov 
av att ställa. Det måste dock påpekas att de inledande intervjuerna inte har påverkat resultatet 
i någon större utsträckning, trots att de gav en bättre grund för nästkommande intervjuer.  
 
Intervjuerna följde de mallar vi tagit fram, med undantag för tilläggande följdfrågor vid 
tveksamma intervjusvar som vi nämnde ovan. Vi försökte under intervjuerna att lägga 
betoning på de rubriker som vi hade ställt upp för att inte komma in på några sidospår. Vi 
ville hålla en viss struktur på intervjuerna med hjälp av intervjumallarna, men givetvis ha 
möjlighet för att lämna utrymme för följdfrågor inom samma ämne. Däremot ägnade vi en 
stund mot slutet till övriga frågor som ansågs passande och som respondenterna kanske ville 
ta upp. Därtill gavs möjlighet till att beröra sådant som vi inte tagit upp i intervjun men som 
kanske skulle ha någon påverkan på resultatet. 
 

2.6 Intervjuareffekt 
Vi som projektledningsstudenter kände att vi har en bra grund att stå på då vi har en viss 
förförståelse inom ämnet. Även om vår förförståelse kan ha påverkat resultatet kan vi inte 
säga något om övriga faktorer som möjligtvis kunnat snedvrida resultatet. Hur vi som 
intervjuare talade eller använde kroppsspråk etc. kan ha haft en viss inverkan på det resultat vi 
erhöll. För att säkerställa att vi kunde lita på resultatet gällde det att vi två som undersökte 
kom fram till samma resultat.25 Om vi påverkade resultatet vid intervjuerna är svårt, näst intill 

                                                 
25 Jacobsen (2002) 
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omöjligt, att kontrollera. För att ändå reflektera kring detta förde vi en diskussion efter varje 
intervju om hur intervjuareffekter kan ha påverkat resultatet. Vi må ha påverkat intervjuernas 
utformning på olika sätt eftersom den person som ställde frågorna oftast har fått mer 
ögonkontakt med den person vi intervjuade än den som satt bredvid och lyssnade. Vi har båda 
turats om att ställa intervjufrågorna och på så sätt dessutom inte ställt frågorna på samma sätt. 
Dock tror vi att inget av det vi har reflekterat över kan ha påverkat resultatet i någon större 
utsträckning eftersom vi anser det handlar om så pass obetydliga effekter. 
 

2.7 Databearbetning 
När det gäller insamling av rådata vid kvalitativa metoder är bandinspelning det ideala valet. 
På så sätt finns möjlighet till att registrera hela samtalet.26 Vid varje intervju hade vi med en 
bandspelare för att säkerställa att vi fick med all den information som vi behövde. Risken 
hade annars varit att vi hade missat en del information som skulle ha kunnat vara till hjälp. 
Dessutom fick vi i efterhand även möjlighet att lägga märke till tonfall, tveksamheter eller 
något annat som vi inte reflekterade över under intervjuns gång27. Under intervjuerna kunde 
vi istället koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun. Ord, tonfall, pauser och dylikt 
registrerades i en permanent form som vi ändå kunde återvända till för omlyssning om vi så 
ville.  
 
Bandinspelningen gav dock en avkontextualiserad version av intervjun. Visuella aspekter av 
situationen såsom bakgrunden eller respondenternas ansikts- och kroppsuttryck gick därmed 
förlorad och är endast sådant vi kunnat reflektera kring utifrån våra egna minnen. Ytterligare 
nackdelar med att använda bandspelare är att vissa människor oftast kan bli stressade eller 
hålla tillbaka hela sanningen.28 I vårt fall kändes ingen utav respondenterna ”rädda” för 
bandspelaren utan sa rakt ut att de inte hade något emot att bli bandade. Frågan är bara om de 
hade uttryckt sin ”rädsla” när vi frågade om de godkände att vi bandade in intervjuerna.  
 
Våra bandinspelningar valde vi att transkribera, ord för ord, eftersom det gav oss en garanti 
att vi hade fått med allt som respondenterna hade sagt. Även om vi var två som transkriberade 
intervjuerna var vi noga med att använda samma förfaringssätt. Emotionella aspekter av 
intervjuerna valde vi att utesluta, såsom till exempel ”fnittrande”, ”nervöst skratt” och så 
vidare. Att analysera sådana aspekter hade inneburit en mer omfattande och definitivt en mer 
psykologisk analys än vi kunnat eftersträva inom vår tidsram.  
 
Utskrifterna blev relativt omfattande och därför började vi med att fånga upp det mest 
relevanta genom att skriva ner och förkorta de svar respondenterna gav på frågorna i särskilda 
excelark. Onödig information om något som inte var relevant för undersökningens syfte 
sållades därmed bort. Excelarken gav oss sedan en betydligt bättre och mer konkret överblick 
för kommande resultat- och analysdel. Likheter och skillnader blev på så sätt mer tydliga. 
 
Kapitlet resultat och analys följer liknande mönster från teorins rubriceringar, illustrerade med 
citat från respondenterna. Detta har gjorts tillsammans med återkopplingar till behandlade 
teorier. Känslan för helheten av varje intervju kan därmed bli svårare. Dock har en 
sammanfattning av respektive intervju gjorts och som presenteras genom bilaga 3.  
 

                                                 
26 Jacobsen (2002) 
27 Jfr avsnitt 2.8 
28 Kvale (1997) 
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2.8 Undersökningens metodmässiga reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan kort översättas med tillförlitlighet, vilket innebär en kontroll om mätningarna 
är korrekt gjorda. Eftersom vi inte har ett positivistiskt synsätt, ett synsätt som ofta knyts an 
till reliabilitet, behöver vår undersökning inte kunna ge samma resultat av andra personer. Vår 
tillförlitlighet handlar mer om undersökningen är utförd på ett korrekt sätt och hur noggranna 
vi har varit vid bearbetningen av informationen.29 Intervjupersonerna ska ha uppfattat 
frågorna på samma sätt vilket har testats genom utprovning av intervjumallarna. Att spela in 
intervjuerna samt transkribera dessa för att sedan presentera utdrag av den erhållna datan i 
resultat- och analysdelen har stärkt reliabiliteten30. Istället för att kunna göra exakt samma 
undersökning vid upprepning, som ofta gäller vid kvantitativa metoder, är det en fråga om att 
lyckas fånga den unika situationen och därmed erhålla variationsrika svar.31 
 
Termen validitet innefattar undersökningens giltighet och handlar sammantaget om själva 
avsikten med undersökningen. Validiteten är beroende av det vi har mätt och om detta 
sedermera besvarar problemformuleringen. Allt handlar om vi egentligen har undersökt det vi 
velat undersöka.32 Intervjufrågorna är framtagna och anpassade utifrån undersökningens syfte. 
Vi har varit noga med att utgå från problemformuleringen med allt vi har gjort med denna 
undersökning. Vi anser dessutom att respondenterna har besvarat frågorna på ett trovärdigt 
sätt. Detta är givetvis inget vi kan bevisa, men utifrån våra egna tolkningar och intryck ansåg 
vi att respondenterna inte skulle ha kunnat snedvrida informationen på något vis. Hade vi haft 
frågor med givna svarsalternativ hade kanske situationen blivit annorlunda, men svaren 
kändes mycket sanningsenliga och spontana och vi har därför ingen anledning av misstro 
trovärdigheten av de svar vi har erhållit. Den interna33 giltigheten är enligt vår mening därför 
hög. Den externa34 giltigheten däremot är inget denna undersökning ger några större anspråk 
på med tanke på att vi hade så pass få respondenter. Vår avsikt var inte att dra några 
fullständiga generella slutsatser av vår tolkning, utan vi ville istället ge en bild av hur 
verkligheten kan se ut när det gäller kvalifikationer för projektledaryrket i just dessa specifika 
fall.  
 
Vårt val av metod har naturligtvis påverkat hur undersökningen genomförts. Det vi primärt 
vill lyfta fram i detta avsnitt är vårt val av metod beträffande intervjubearbetning eftersom 
intervjuerna utgjort en naturlig bas för undersökningen. Våra transkriberingar utav 
intervjuerna har givetvis gett en bra bild rent ordmässigt, men läsaren bör vara medveten om 
att transkriberingarna är en konstruktion av verkligheten. I och med detta är inte 
transkriberingarna grundläggande data då vi som författare, i överförande från tal till ord, vävt 
in egna bedömningar och avgöranden, såväl medvetet som omedvetet. Vårt metodologiska val 
gör härmed att såväl reliabiliteten som validiteten påverkats. Eftersom vi till exempel 
medvetet valt att utesluta emotionella aspekter innebär detta att samma undersökning 
svårligen kommer att kunna genomföras igen, något som givetvis påverkar denna 
undersöknings reliabilitet. Vi anser dock att detta bör ligga i linje med vårt val av 
vetenskapliga strategi där vi menar att det inte är nödvändigt att exakt samma undersökning 
ska kunna göras av någon annan. Gällande transkriberingarna i förhållande till 

                                                 
29 Holme & Solvang (1997) 
30 Silverman (2001) 
31 Patel & Davidsson (2003) 
32 Holme & Solvang (1997) 
33 Med intern giltighet menas i vilken mån resultaten stämmer överens med verkligheten, eller rättare sagt i 
vilken mån resultaten stämmer överens med hur respondenterna uppfattar verkligheten. Jacobsen (2002). 
34 Med extern giltighet menas i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga även i andra situationer än den 
undersökta, med andra ord graden av generaliserbarhet. Jacobsen (2002).  
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undersökningens validitet anser vi att en, ord för ord, nedskriven intervju gett oss ett tydligt 
underlag för besvarandet av undersökningens syfte och frågeställning. Samtidigt har vi varit 
medvetna om att utskrifterna är avkontextualiserade samtal och därmed abstraktioner vilket 
gjort att vissa aspekter kan ha fått mer utrymme än andra.  
 
Återigen vill vi dock påpeka att våra transkriberingar, efter själva nedskrivandet, har 
bearbetats och tolkats utifrån just vårt syfte. För oss har det formella fått stå i fokus i 
transkriberingarna medan det ursprungliga levande samtalet har fått figurera i bakgrunden. 
Det ”levande” har inte varit vår avsikt att tolka till fullo i denna undersökning eftersom vi inte 
har haft någon form av psykologisk inriktning.  
 
Undersökningen som helhet har också granskats kritiskt eftersom det i stor grad handlar om 
subjektivitet och våra tolkningar av andra människors perceptioner (se avsnitt 6.1). 
 

2.9 Källkritik 
Litteraturen som använts i den teoretiska utgångspunkten (se kapitel 3) berör projektledning, 
ledarskap, kompetens och rekrytering. Den största delen av litteraturen är publicerad under 
2000-talet men i enstaka fall har även äldre litteratur använts. Av de författare vi har refererat 
till har flertalet mångårig kunskap inom sina respektive områden. Några av författarna 
undervisar eller bedriver forskning vid landets högskolor och universitet, medan andra 
bedriver konsultverksamhet, något vi själva menar har en stark tillförlitlighet för 
undersökningens trovärdighet.  
 
Vi har i den mån det gått försökt täcka upp undersökningens ämne med aktuell litteratur inom 
projektledning. Dock har det i vissa fall varit svårt att hitta relevanta teorier om 
projektledarens ledaregenskaper och rekrytering av projektledare. I dessa fall har vi istället 
använt oss av teorier som behandlar ledarskap och chefskap samt rekrytering i allmänhet, 
eftersom vi anser dessa teorier även kan vara applicerbara på projektledare. Vidare kan vi 
konstatera att den litteratur som vi tagit del av många gånger är skriven utifrån ett 
organisatoriskt/arbetsgivarperspektiv, vilket medfört att vi funnit det svårt att hitta litteratur 
beskrivna från ett projektledar/arbetstagarperspektiv. Det kan också vara en förklaring till 
varför vi inte heller funnit någon undersökning inom projektledning där en jämförelse gjorts 
mellan de olika perspektiven. Vidare har inga vetenskapliga artiklar funnits som vi ansett 
passa just det vi har undersökt. Av den anledningen har mer facklitteratur använts. Trots detta 
anser vi att den litteratur som behandlats i undersökningen täcker upp ett stort område inom 
det ämne vi undersökt. 
 
Det som gör ämnet intressant att studera är att genomförd litteraturstudie visar på att 
forskning saknas inom området. Genom denna undersökning hoppas vi därför kunna bidra 
med viktig kunskap inom projektledningsområdet. 
 

2.10 Analysmodell 
Figur 1 nedan visar författarnas analysmodell. Modellen är framtagen utifrån 
undersökningens problemformulering och de centrala faktorerna i den teoretiska bakgrunden. 
Modellen har legat till grund för intervjumallarna och har använts som utgångspunkt för 
resultat- och analysarbetet. En mer utförlig förklaring av hur modellen ska läsas presenteras 
under analysmodellen.  
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Figur 1. Analysmodell35  

 
Analysmodellen ska läsas uppifrån och ned. Första rutan, som på ett övergripande sätt visar 
undersökningens ämne och titel, klargör innehållet för resterande delar i modellen. Utifrån 
fyra olika ämnesområden; kompetens, projektledarens kompetensområden, interaktionen 
mellan olika krav (delar som beskrivs mer utförligt i kommande teoriavsnitt) samt specifika 
frågor för tjänsten har frågor formulerats i två olika intervjumallar. Vi valde att göra analysen 
                                                 
35 Vår egenutformade analysmodell.  
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utifrån två olika perspektiv; rekryterarens och projektledarens. Genom respondenternas svar 
utifrån de fyra olika områdena beskrivs deras uppfattningar kring kvalifikationer som kan 
vara betydelsefulla för en yrkesroll som projektledare. Det har varit vår uppgift att analysera 
materialet från de erhållna intervjuerna för att sedan kunna beskriva och jämföra de olika 
uppfattningarna kring förutsättningar för att kvalificera sig till projektledaryrket, vilket 
motsvarar undersökningens syfte.  
 
Alla de områden som behandlas i den teoretiska utgångspunkten har inte inkluderats i 
analysmodellen, utan endast de, som vi avser, mest centrala delarna. Under ämnesområdet 
specifika frågor för tjänsten väljer vi att innefatta rekrytering och rekryterarens roll, likaså de 
olika urvalsinstrument som finns att tillgå vid en slutlig bedömning. Valet av placering under 
specifika frågor för tjänsten beror på att rekrytering som sådant inte studeras i helhet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Följande kapitel beskriver de teorier som legat till grund för vår undersökning. Till en 
början definieras rollen projektledare i en utförlig beskrivning. Därefter redogörs för 
begreppet kompetens och de kompetensområden en projektledare bör kunna hantera. 
Vidare görs en beskrivning av ämnet rekrytering och urval. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för hur olika krav interagerar med varandra då rekryterings- och 
urvalsprocesser genomförs. 
 

3.1 Projektledare 
En projektledare är en person som har ansvaret att leda ett projekt till ett visst mål. När 
projektet har nått sitt mål, upphör därmed projektledarens ansvar. Projektledarens 
huvudsakliga uppgift är att leda arbetet så att projektet skapar det avsedda resultatet. 
Projektledaren ska inte själv skapa resultatet (om inte projektledaren har till avsikt med detta), 
utan leda de personer i projektgruppen som ska skapa det. För projektledaren handlar det 
egentligen om att underlätta för deltagarna att tillsammans nå det uppsatta målet.36 
 
Projektledarrollen 
 
Projektledarrollen innehas normalt av en person och utgör alltid en intern roll, eftersom 
personen är ledare i moderorganisationens verksamhet. Det har ingen betydelse om personen i 
normala fall hör till moderorganisationen eller om denne är inhyrd som konsult från en annan 
organisation. Oberoende av vilket regleras ansvar och befogenheter i projektledarrollen av 
projektbeställaren.37  
 
Rollen som projektledare är relativt omfattande. Denne ska se till att projektet drivs och 
genomförs utifrån föreskrivna riktlinjer genom att på ett samordnat sätt leda arbetet i projektet 
mot rätt mål. Det är också projektledarens uppgift att vid eventuella störningar i projektet hitta 
lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Projektledaren har ansvaret för att dokumentera det 
som sker inom projektet och regelbundet rapportera dess status till styrgruppen. I många fall 
ingår det i projektledarens roll att vara projektets ansikte utåt, vilket innebär att han eller hon 
ansvarar för kontakterna med omvärlden. Denna roll som projektets ansikte utåt kräver god 
kännedom om omvärlden, dels för att kunna uppfylla de krav och förväntningar som 
omvärlden ställer på projektet, men dels också för att kunna försvara projektet mot 
omvärlden.38 
 
Projektledarrollen kan ses som en kombination av chefskap och ledarskap. I samband med att 
en person blir tilldelad sin roll som projektledare medföljer en rad rättigheter och 
skyldigheter. Chefskapet ligger i att uppnå saker i tid och enligt budget. Ledarskapet däremot 
handlar om att påverka någon annans verklighet och uppstår i samspel mellan ledare, 
medarbetare och den situation som personerna befinner sig i. Målet med ledarskapet är här att 
skapa rörelse och driva arbetet framåt. Figur 2 visar hur chefskap och ledarskap skiljer sig åt. 
En projektledare behöver kunna hantera båda sidor för att bli en bra projektledare.39  
 
 

                                                 
36 Jansson och Ljung (2004) 
37 Jansson och Ljung (2004) 
38 Wisén och Lindblom (2004) 
39 Hansson (2003) 
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Figur 2. Skillnaden mellan chefskap och ledarskap40 

 
Bland projektlitteraturen finns det en relativt utbredd uppfattning om att projektledare har en 
mer utsatt roll än traditionella chefspositioner. Orsaken till denna uppfattning beror på att det 
många gånger saknas regler och normer för projektledarens befogenheter. Dessutom innebär 
ofta den tillfälliga projektledarrollen ett större ansvar än den ordinarie yrkesrollen, men också 
en större frihet, genom att projektledaren själv ansvarar för sina arbetsuppgifter och kan 
planera sin tid. I vissa fall saknar personen erfarenhet av att leda ett projekt och får då 
eventuellt svårt i början att bli accepterad av sina kollegor som just ledare.41 
 

3.2 Kompetens 
Kompetens är ett vidare begrepp av kunskap och en förutsättning för att klara av en viss 
uppgift.42 Ordet kan appliceras både på personer och företag och beskriver i allmänhet med 
vilken förmåga eller skicklighet aktiviteter utförs eller verksamheter bedrivs. Ibland används 
ordet kärnkompetens för att beskriva företags kompetenser, vilket består av ett antal faktorer 
som gör företaget unikt. Till kärnkompetensen hör bland annat vilka kunder företaget har, hur 
olika processer i företaget fungerar och vilka distributionskanaler som företaget använder sig 
av. Men det är i huvudsak medarbetarnas kompetens som utgör den viktigaste faktorn i 
kärnkompetensen.43 
 
Människans kompetens består av medvetna och omedvetna förvärvade kunskaper och 
färdigheter etc. som är ett resultat av sitt lärande. Det behövs tre förutsättningar för att 
utveckla sitt lärande och nå ny kompetens; vilja, tillfälle och förmåga. Saknas någon eller 
några av dessa förutsättningar avstannar lärandet.44 
 
För att förstå kompetensområdets omfattning kan individers kompetens delas in i fem delar:45 
 

� kunskaper 
� färdigheter  
� erfarenheter, perspektiv  
� värderingar, attityder  
� kontakter, kontaktnät  
 

                                                 
40 Hansson (2003) 
41 Engwall (2006) 
42 Bruzelius och Skärvad (2000) 
43 Hansson (2003) 
44 Ibid.  
45 Ibid. 
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Kunskaper och färdigheter kan utvecklas på många olika sätt genom studier, träning, praktik, 
upplärning etc. En viktig förutsättning för att erhålla erfarenhet är att lära av sina misstag och 
sina framgångar samt att få återkoppling i samband med uppgiftens genomförande. Ett stort 
kontaktnät kan leda till att individens kunskap och erfarenhet utvecklas. Företag bör därför 
uppmuntra sina medarbetare att använda och bygga ut sina kontaktnät, men också få dem att 
länka samman olika kontaktnät inom företaget. Viktiga kontaktnät kan bestå av yrkesmässiga 
kontakter, vänner från olika utbildningar och andra sociala kontakter. Gemensamma 
värderingar och attityder är betydelsefulla för att kunna genomföra arbetsuppgifter och 
uppdrag på ett tillfredställande sätt. Det är inte ovanligt att chefer har kompetenskrav på sig 
att dela företagets grundläggande värderingar och ha en positiv människosyn.46 
 
Kompetens kan också delas in i fem huvudområden för att beskriva vilka förmågor som avses 
och efterfrågas. Nedan beskrivs huvudområdena var för sig.47 
 

� ’Sakkompetens’: Med sakkompetens menas någon form av expertkunnande inom ett 
sakområde. Kunnandet har förvärvats genom grundläggande utbildning i kombination 
med praktisk tillämpning av kunskaperna i olika arbetslivssammanhang. Hur trovärdig 
en individ är baseras delvis på sakkompetensen inom yrkesområdet.  

 
� ’Social kompetens’: För att kunna skapa, bygga upp och utveckla relationer till olika 

individer och grupper behövs social kompetens. Begreppet består av ett brett område 
av färdigheter, däribland kommunikation. 

 
� ’Ledarkompetens’: I ledarkompetens ingår bland annat att kunna leda och motivera 

medarbetare så att arbetsuppgifter genomförs på ett tillfredställande sätt. Ledaren ska 
ha förmåga att kunna förhandla och lösa konflikter som uppstår med såväl kunder som 
medarbetare. Vidare ingår det att kunna fatta viktiga beslut i olika frågor. 

 
� ’Metodisk kompetens’: Begreppet innefattas av att kunna planera och hantera olika 

steg i ett arbetsförfarande. För en projektledare skulle det bland kunna innebära att 
analysera, planera och följa upp ett projekt. 

 
� ’Strategisk kompetens’: Med strategisk kompetens menas att ha insikt om hur 

organisationen fungerar och utvecklas. Vilka normer och värderingar finns i 
organisationer? Finns det regler som styr verksamheten och hur påverkar de 
människorna som arbetar där? Vilka resurser har företaget och hur används de? 

 
Genom att veta vilka kompetenser individen har, hur de utvecklas och vad de kan användas 
till går det att möta och ta tillvara på nya, kanske oväntade, möjligheter. 
 

3.3 Projektledarens kompetensområden 
 
Med kompetens avses här något mer än kunskaper och intellektuella färdigheter, 
nämligen en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift eller 
situation. Denna handlingsförmåga innefattar naturligtvis kunskaper och intellektuella 

                                                 
46 Hansson (2003) 
47 Wisén och Lindblom (2004) 
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färdigheter av olika slag, men kan därutöver även innefatta sociala färdigheter, attityder 
och personlighetsrelaterade egenskaper hos individen.48 
 

Projektledarens kompetensområde kan beskrivas utifrån olika delar däribland; 
verksamhetsförankring, personliga förutsättningar, projektledningsmetodik, organisationens 
projektmiljö och projektledarskap (se figur 3). De två nedersta områdena berör 
projektledarens allmänna förutsättningar som ledare och utgör grunden för de andra 
områdena. Utan förankring i verksamheten och en personlighet som gör att personen kan 
fungera som ledare, blir de andra områdena svåra att verka inom. De tre översta områdena 
berör projektledningskompetens, som handlar om att leda människor, att leda arbete och att 
leda i en organisation.49 Förutom dessa fem delar kommer personliga egenskaper beskrivas 
sist i kapitlet. 
 
 

 
 

Figur 3. Projektledningens kompetensområden50  

 
  
3.3.1 Verksamhetsförankring 
För att kunna agera övertygande i rollen som ledare, behövs kunskap om den verksamhet som 
projektledaren befinner sig i. Kunskap om kunder, produkter och tekniker är nödvändig för att 
ledaren ska få ett betydelsefullt stöd i verksamheten.51 
 
3.3.2 Personliga förutsättningar 
Hur en person fungerar som ledare beror på dennes personlighet och individuella 
förutsättningar. Bland de viktigaste egenskaperna en ledare bör ha är god självkännedom. Det 
ökar medvetenheten om hur den egna personligheten inverkar på sättet att handla i olika 
situationer. Ofta kännetecknas också personlighetsdrag som karisma, handlingsinriktning och 
intuition ett framgångsrikt ledarskap.52 
 
3.3.3 Projektledarskap 
Projektledarskap handlar om att kunna leda människor i projekt. Vilka framgångar projektet 
får beror på människorna som deltar i projektet och hur uppgifter utförs. För att projektarbetet 
ska bli tillfredställande ställs det krav på att projektledaren skapar relationer som präglas av 
öppenhet och förtroende såväl med aktörer i och kring projektet.53  
 

                                                 
48 Ellström, Gustavsson och Svedin (1996) s.11 
49 Jansson och Ljung (2004) 
50 Ibid. 
51 Jansson och Ljung (2004) 
52 Jansson och Ljung (2004) 
53 Jansson och Ljung (2004) 
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Många gånger innebär projekt förändringar för människor på ett eller annat sätt i deras arbete 
eller miljö. Reaktionerna kan därför bli blandade. Några kan reagera negativt och göra 
motstånd medan andra kan uppleva situationen positivt. Projektledaren har i denna situation 
en viktig roll. Det gäller att kunna lyssna på människor utanför projektet och förmedla 
projektets vision så att projektet med större sannolikhet når framgång.54 
 
Relationen mellan de deltagande projektmedlemmarna är av betydelse för hur öppet och väl 
de kan arbeta ihop. Samtidigt kan projektmedlemmarna ha andra arbetsuppgifter utanför 
projektet vilket gör att det är flera team som kräver deras energi och uppmärksamhet. 
Eftersom projekt är tidsbegränsade och relationer tar lång tid att bygga upp finns det en 
tendens att relationsbyggandet många gånger hamnar i skymundan. För projektledaren blir 
detta ett problem eftersom arbetet inte sker under en längre tid. På något sätt måste 
teamarbetet ändå fungera eftersom projektet behöver uppvisa konkreta resultat på kort sikt.55 
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att projektledaren kan skapa goda relationer med sin 
omgivning. Detta gäller framförallt relationer med andra chefer och ledare inom 
organisationen. Det är inte alltid som projektledarens befogenheter motsvarar det ansvar 
denne har för projektet. Ibland är det istället andra chefer och ledare som får fatta beslut som 
är viktiga för projektet. I dessa fall kan välbyggda relationer få betydelse eftersom 
projektledaren kan behöva övertyga beslutsfattarna till ett beslut som hjälper projektet att 
lyckas.56 
 
3.3.4 Organisationens projektmiljö 
Organisationens projektmiljö beskriver hur projektledaren ska kunna leda projekt som 
genomförs i organisationen. För det behöver projektledaren ha kompetens att kunna se och 
förstå hur olika saker i organisationen hänger samman som är av betydelse för projektets 
framgång.57 
 
En projektledare behöver kunna tala det språk som används i organisationen, det vill säga den 
referensram som människorna i organisationen utgår ifrån och binder dem samman. Hur är 
organisationen uppdelad, vem fattar olika typer av beslut, hur skrivs rapporter, vilken klädkod 
har företaget och så vidare. Genom att förstå vilka normer och regler som gäller i 
organisationen kan projektledaren lättare samarbeta och bedriva projektet i verksamheten.58  
 
3.3.5 Projektledningsmetodik 
Projektledningsmetodik handlar om att planera och leda arbetet i projektet. Metodiken består 
av tekniker för att analysera, planera och leda arbetet från projektets början tills dess slut. 
Själva planeringsarbetet består av elva logiska steg för att avgränsa och integrera uppgiften, 
planera arbetet och organisera det. Till sin hjälp har projektledaren ett antal verktyg som 
beskriver praktiska tillvägagångssätt för att uppskatta tidsåtgång, analysera risker, upprätta 
tidplaner, räkna fram budgetar, utforma en överlämningsprocedur och så vidare. För att kunna 
leda arbetet i projektet behöver projektledaren ha förståelse för olika grundbegrepp som till 
exempel skillnaden mellan ledtid och resurstid, kunskap om tillvägagångssätt, felkällor och 
olika checklistor.59 

                                                 
54 Jansson och Ljung (2004) 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Jansson och Ljung (2004) 
58 Ibid. 
59 Jansson och Ljung (2004) 
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3.3.6 Projektledarens egenskaper 
Många egenskaper hänger nära samman med kompetensbegreppet, trots att detta inte betonas 
på ett tydligt sätt i de flesta teorier. Det är mer utbrett att förknippa begreppet med kunskaper 
och erfarenheter. Men kompetens består också av ’know-how’ grundad på erfarenhet, av 
förhållningssätt och av förmåga till korrekt bedömning och värdering.”60 Till yrken där det 
krävs en formell behörighet följer det vanligtvis att individen tar eget ansvar för de uppgifter 
som ska utföras. Om individen avstår från att ta eget ansvar kan det få påföljder, en 
legitimerad läkare kan få en varning och en elektriker som slarvat med en installation kan 
ställas till ansvar till exempel.61 I kapitel 3.2 redogjorde vi för att lärande är en förutsättning 
för att bygga på sin kompetens. I teorin nämns flera olika typer av lärande, ett av dessa är 
lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt. Ovan nämnda lärande bygger på att 
individen vill utveckla ett djupare förhållningssätt av kunskaper, rutiner och handlingsmönster 
för att omvandla dem till sin egen ”ägodel”. Detta i sin tur påverkar individens sociala och 
yrkesmässiga identitet, det vill säga hur individen är som person.62 Som läsaren kan 
uppmärksamma ligger egenskaperna mer på en undermedveten och relativt otydlig nivå, men 
ha i åtanke att ”varje personlig egenskap, utmärkande drag eller förmåga som kan visas vara 
direkt kopplad till effektivitet eller framgångsrikt sätt att prestera”63 är en form av kompetens 
 
Vid genomgång av litteratur som berör personliga egenskaper kan det konstateras att det finns 
en uppsjö av egenskaper som nämns. Vilka egenskaper en person behöver besitta för att 
fungera i yrkeslivet kan variera beroende på yrke och befattning. Med anledning av detta blir 
det näst intill omöjligt att redovisa alla egenskaper, därför redogörs nedan några utvalda 
egenskaper som vi ansett haft betydelse för vår undersökning.  
 
Projektledare bör ha utpräglade ledaregenskaper och vara duktiga kommunikatörer eftersom 
de pratar med både över- och underordnade och ska driva arbetet framåt. Vidare ska de besitta 
god initiativförmåga för att däribland komma med nya idéer och för att kunna lösa eventuella 
problem. Projektledare bör kunna arbeta lika bra självständigt som i grupp. I 
gruppsammanhang kan projektledare i vissa fall behöva kunna entusiasmera för att nå positiva 
resultat. Eftersom projektledare ofta är ansiktet utåt bör de också kunna representera 
projektorganisationen på ett affärsmässigt sätt. Helhetstänkande, flexibilitet och diplomati är 
andra egenskaper som nämns.64  
 
En projektledare kan aldrig helt tillgodogöra sig alla de egenskaper som kommer att behövas 
under ett projektets gång. Därför behöver projektledaren komplettera sin egen kompetens med 
andra människors kompetens, för att på så sätt täcka upp alla egenskaper som behövs för att 
genomföra projektet på ett tillfredställande sätt.65 

 
 
 
 

                                                 
60 Egidius (1994) i Granberg (2004) s.92 
61 Granberg (2004) 
62 Ibid. 
63 Murphy (1993) i Granberg (2003) s.407 
64 Engwall (2006) 
65 Lewén och Philip (1998) 
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3.4 Rekrytering 
 

Begreppet rekrytering leder lätt tanken till rekryter – nyinrykta värnpliktiga. 
Begreppet kommer ursprungligen från ett militärt mönstringsförfarande, dvs. 
valet av lämpliga soldater.66 

 
Att genomföra en rekrytering är ett ansvarsfullt, stimulerande och svårt arbete som dessutom 
är mycket kostsamt.67 Det finns en riktlinje som säger att kostnaden för en rekrytering hamnar 
omkring en tredjedel av den nyanställdes årslön.68 Rekryteringen blir därmed en stor och 
viktig investering. Arbetet före, under och efter rekryteringsarbetet har stor betydelse för hur 
lyckad rekryteringen blir.69 
 
Rekrytering innefattar inte bara att nyanställa en viss individ utan handlar om hela 
anställningsförloppet med start av upprättande av tjänstens rollbeskrivning ända fram till att 
uppföljning av den nyanställde sker.70 (Under rubrik 3.5 beskrivs de mest relevanta stegen i 
rekryteringsprocessen). 
 
Med en rekrytering följer också ett antal bestämmelser som arbetsgivaren är skyldig att följa. 
En arbetsgivare är, än så länge71, skyldig att anmäla den lediga platsen till 
Arbetsförmedlingen.72 Flera undantag finns dock, däribland om tjänsten tillsätts vid intern 
rekrytering eller av en familjemedlem samt vid företagsledande befattningar.73 Vidare görs 
undantag för kortare anställningar.74 Arbetsgivare är också skyldiga att erbjuda medarbetare 
med företrädesrätt en eventuell återanställning. Företrädesrätten gäller i nio månader från den 
sista anställningsdagen och berör de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller slutat en 
tidsbegränsad anställning.75 Eftersom en arbetsgivare utformar och publicerar en platsannons 
får denna inte diskriminera någon utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Enligt lag får ingen diskriminering i arbetslivet förekomma utifrån 
ovanstående egenskaper.76 
 
Rekryterare 
 
En rekryterare är en person som arbetar med frågor som rör rekrytering. Personen arbetar 
antingen internt i organisationen eller externt som konsult på till exempel ett 
bemanningsföretag.77 
 
I rekryterarens arbetsuppgifter ingår det bland annat att intervjua potentiella medarbetare för 
att därefter välja ut den person som är mest lämpad för tjänsten. När rekryteraren arbetar med 
människor är det mycket viktigt att ha en grundläggande människosyn och behandla 

                                                 
66 Irving (2004) s. 8 
67 Palerius (2000) 
68 Granberg (2003) 
69 Irvin (2004)  
70 Prien (1992) 
71 Idag (april 2007) förs dock en diskussion om att Lag (1976:157) ska försvinna. Mer besked kommer troligen 
att framgå i 2007 års budgetproposition.  
72 2 § Lag (1976:157)  
73 3 § Lag (1976:157)  
74 1 § Lag (1976:157)  
75 25 § 3 st Lag (1982:80)  
76 Palerius (2000) 
77 Granberg (2003) 
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människor med respekt. Då ett personligt möte uppstår som vid en anställningsintervju 
behöver rekryteraren vara medveten om vilka intryck som förmedlas till kandidaten. 
Kandidaten ska känna sig sedd, hörd och uppmärksammad, vilket ställer krav på rekryteraren 
att lyssna aktivt och ställa relevanta frågor för tjänsten.78 
 
Det tar ungefär fyra minuter för en van rekryterare att bedöma och fatta ett beslut om en 
person. Som grund för bedömningen är det inte ovanligt att rekryterarens egna värderingar, 
erfarenheter och personlighet väger in, fast det i många fall sker omedvetet. Det kan medföra 
att en person som överensstämmer med rekryterarens bakgrund kan ses som mer fördelaktig, 
vilket kan ge ett dåligt slutresultat. Utgångspunkten för en bedömning bör istället ligga i 
personens kompetens för att bedömningen ska bli objektiv. 79 
 

3.5 De olika stegen vid rekryteringsprocessen 
Arbetet med att anställa en person följer oftast vissa specifika steg, givetvis där vissa 
variationer kan förekomma. Även om alla steg som illustreras i figur 4 nedan inte alltid följs 
visar de på en generell beskrivning av rekryteringsarbetet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. De olika stegen som utgör rekryteringsprocessen.80 

                                                 
78 Lindelöw Danielsson (2003)  
79 Hallén (2005)  
80 Granberg (2003) 
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Då vårt syfte är att koncentrera oss på rekryteringsprocessens avslutande fas väljer vi här att 
inte beskriva de steg som inte är relevanta för vår del. Tyngdpunkten kommer därför att ligga 
på det sjätte steget (därav den gråmarkerade rutan i figuren).  
 
Urval bland de mest intressanta sökande  
I steget ”urval bland de mest intressanta sökande” är målet att få fram den sökande som bäst 
kan förväntas utföra arbetsuppgifterna i den aktuella befattningen. Som figur 5 nedan visar 
kan flera urvalsinstrument användas (här beskrivs de urvalsinstrument som är mest frekvent 
använda i litteraturen. Observera att dessa instrument används mot slutet av 
rekryteringsprocessen, övriga instrument kan då redan ha bearbetats).81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Mest frekvent använda urvalsinstrument mot slutet av rekryteringsprocessen.82 

 
Urvalsinstrumenten används för att få information om de sökande. Informationen utgör sedan 
det som ger underlag för det beslut som tas angående vem som ska erbjudas befattningen. 
Valet av urvalsinstrument beror helt och hållet på vikten av befattning. Sammantaget kan 
sägas att olika instrument ger olika information, men det som skapar problem för dem alla är 
instrumentens prognosvärde, det vill säga i vilken utsträckning urvalsmetoden i fråga kan 
förutsäga hur en person kommer att lyckas i befattningen.83 
 
Intervjuer  
 
Intervjun är den vanligaste urvals- och bedömningsmetoden.84 Rekryteraren har främst två 
utgångspunkter med sina intervjuer. För det första vill han eller hon ta reda på vad den 
sökande har gjort tidigare i sitt liv. Här kompletteras den information som arbetsgivaren har 
genom betyg, intyg med mera som ingått i ansökningshandlingarna. För det andra vill 
arbetsgivaren få svar på hur den sökande har löst sina arbetsuppgifter och fungerat i tidigare 
anställningar och uppdrag. Allt detta ska ge arbetsgivaren större träffsäkerhet i bedömningen 
av hur den sökande kan klara det jobb han eller hon söker.85 
 
Referenser 
 
Att kontrollera referenser innebär att rekryteraren tar kontakt med den sökandes nuvarande 
eller tidigare arbetsgivare för att få information. Genom referenserna kan den information som 
har framkommit vid intervjuer och eventuella övriga delar av bedömningsunderlaget bekräftas 
eller förkastas. Att ta referenser på en sökande är att betrakta som en systematisk uppföljning 
och kontroll av den information arbetsgivaren redan har. Därutöver kan arbetsgivaren även få 

                                                 
81 Granberg (2003) 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Kahlke och Schmidt (2002)  
85 Granberg (2003)  
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information om den sökande som annars är svår att få, till exempel sjukskrivning, olika typer 
av frånvaro, samarbetsförmåga etc.86  
 
Skolbetyg 
 
Sambandet mellan den sökandes skolbetyg och hur han eller hon lyckas i arbetslivet är relativt 
litet. Principen säger: 
 

Ju större likheten är mellan skolarbetet och det aktuella yrkesarbetet, desto mer likartade 
är kraven i de två situationerna och desto bättre är skolbetygens prognosvärde. 87 

 
Det är dock viktigt att poängtera att skolbetygens prognosvärde sjunker kraftigt med tiden.88 
 
Arbetsbetyg 
 
Arbetsbetyg från tidigare anställningar (eller intyg vid kortare anställningar) visar främst den 
sökandes anställningstid och arbetsuppgifter. Ibland tillkommer även vitsord om 
yrkesskicklighet och uppförande samt orsaken till att anställningen upphört. Det senare kan 
däremot den anställde styra om han eller hon vill ha med eller ej i arbetsbetyget. I betyget är 
det i första hand anställningstiden och arbetsuppgifterna som är användbara i 
urvalssammanhang.89 
 

3.6 Interaktionen mellan olika krav 
Det finns olika slag av tillvägagångssätt vid rekryterings- och urvalsprocesser. Dock finns det 
oftast centrala mål som gemensamt gäller för samtliga nyanställningar. Individens kompetens 
och önskemål (personkrav) måste överensstämma med de krav som arbetsuppgifterna ställer 
samt med organisationens krav. Interaktionen mellan kraven åskådliggörs i figur 6.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Interaktionen mellan personkrav, arbetets krav och organisatoriska krav (egen omarbetad figur).91 

                                                 
86 Granberg (2003) 
87 Granberg (2003) s. 331 
88 Granberg (2003) 
89 Granberg (2003) 
90 Prien (1992)  
91 Figuren är omarbetad utifrån Priens figur (1992, s. 23) och Kahlke och Schmidts figur (2002, s. 51). 
  Omarbetningen har gjorts med hänsyn till undersökningens ämne och inriktning.  
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Som synliggörs överlappas de olika delarna i figuren. Ju högre krav av överensstämmelse 
mellan de olika delarna desto bättre blir förutsättningarna för att arbetstagaren ska fungera på 
ett effektivt sätt.92 För vår del är figuren främst av intresse för att se hur rekryteraren bedömer 
förhållandet mellan individens kompetens (personkrav), arbetets krav och organisatoriska 
krav. Därtill ligger även intresset över hur de olika delarna prioriteras. Vilken effektivitet som 
nås är inte intressant för vår undersökning då vi utgår från att alla företag och organisationer 
eftersträvar att uppnå maximal effektivitet hos varje medarbetare.  
 
3.6.1 Arbetets krav 
Arbetets krav kan definieras som de förväntningar den nya medarbetaren ska leva upp till och 
beskrivs i form av prestationer, både allmänna och arbetsrelaterade.93 Ett begrepp som 
psykologiskt kontrakt kan härmed sättas in detta sammanhang. Begreppet innebär att 
individen har en mängd förväntningar på organisationen som i sin tur har en mängd 
förväntningar på individen som bör uppfyllas för att nå effektivitet.94 För att kunna bekräfta 
effektiviteten krävs att individen tar sin kompetens i anspråk för att motsvara uppställda krav. 
Överensstämmer individens kompetens med arbetets krav har effektivitet uppnåtts.95 
 
3.6.2 Personkrav 
Begreppet personkrav sammanfattar vad individen tar med sig till arbetet när det gäller 
förmåga, erfarenheter och skicklighet. Individens totala kapacitet kan därmed sammankopplas 
till kompetensbegreppet. Begreppet kompetens utgör då den allmänna förmågan i relation till 
arbetskraven. Kompetensbegreppet bli på så sätt mer omfattande än begreppet 
yrkesskicklighet då kompetens även innefattar att individen är tillräckligt motiverad för sitt 
arbete.96 Begreppet personkrav, som även liktydigt omfattar begreppet kompetens, utgår från 
den motivation, de färdigheter, kunskaper, fysiska krav, personlighetsdrag med mera som är 
relevanta och nödvändiga för att en sökande ska klara av de uppgifter som måste lösas för att 
de önskade resultaten ska åstadkommas.97 
 
3.6.3 Organisatoriska krav 
Gällande de krav som den organisatoriska miljön ställer är det viktigt att individen 
responderar positivt på dessa för att arbetseffektivitet ska vara möjligt att uppnå. 
Organisatoriska krav kan innefatta alltifrån företagets eller organisationens kultur, 
gruppnormer, sedvänjor som mer närliggande arbetsmiljöförhållanden som arbetsplatsens 
utseende.98 
 
3.6.4 Människor är olika 
 

Man får ta folk som de är. Inte som man vill att ritningarna skall se ut.99 
                                 

      Willard Motley 
 
Bedömningar av enskilda individer sker i förhållande till det avsedda arbetet och dess krav. 
Ur rekryterarens synvinkel är inte människor bra eller dåliga i största allmänhet utan är i olika 

                                                 
92 Prien (1992)  
93 Prien (1992) 
94 Schein (1994)  
95 Prien (1992)  
96 Prien (1992) 
97 Kahlke och Schmidt (2002) 
98 Prien (1992) 
99 Lindelöw Danielsson (2003) s. 103 
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grad lämpliga i förhållande till den utlysta tjänsten.100 Som Motley menar med citatet ovan är 
det viktigt att ”ritningarna” inte är fastställda, det vill säga att rekryteraren inte ska ha en 
fastställd bild över hur individen bör vara. Rekryteraren måste förstå hur olika delar hänger 
samman för att på så sätt få en bild av helheten. Mönstret kan därmed säga något om hur 
individen kommer att prestera i sin kommande yrkesroll.101 
 
 

                                                 
100 Prien (1992)  
101 Lindelöw Danielsson (2003) 
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4. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat samt de analyser vi gjort. Först görs 
en beskrivning av de olika respondenterna. Därefter presenteras kapitlets disposition. 
Kapitlet är sedan indelat i fyra ämnesområden; kompetens, projektledarens 
kompetensområden, interaktionen mellan olika krav och specifika krav för tjänsten. 
Resultatet lyfts fram i den löpande texten och med hjälp av citat från respondenterna. 
 

4.1 Undersökningens respondenter 
Nedan görs en beskrivning av undersökningens respondenter för att lättare kunna koppla 
svaren utifrån deras olika bakgrunder. För att inga respondenter ska känna sig utpekade har 
namnen fingerats. 
 
Stig: Arbetar som projektledare i en konsultverksamhet inom infrastruktur. Han har fyraårig 
teknisk högskoleutbildning och har arbetat som projektledare tidigare. Stig har gått tre olika 
projektledningskurser. 
 
Gustav: Arbetar som chef i en konsultverksamhet inom infrastruktur sedan 8,5 år tillbaka. 
Han ansvarar för att rekrytera medarbetare och var den som anställde Stig. Gustav har en 
ingenjörsutbildning i grunden samt flera chefsutbildningar, där han bland annat studerat 
gruppsykologi och beteendemönster. Innan Gustav blev chef arbetade han som vägprojektör. 
Gustav har ingen specifik utbildning inom rekrytering. Stig var den första projektledaren som 
Gustav rekryterade. Gustav själv har aldrig arbetat som projektledare, men har däremot läst en 
projektledarkurs där han fick lära sig bland annat gruppdynamik som till exempel FIRO och 
personlighetsanalyser.  
 
Rolf: Arbetar som projektledare på ett teknik- och entreprenadföretag. Han har 
folkskoleutbildning i grunden och har därefter gått på yrkesskola. Rolf läste en längre 
projektledningsutbildning på det företag han arbetade på tidigare. Den kursen behandlade 
relativt allmänna projektledningsområden. Han har arbetat som projektledare sedan 1988.  
 
Hugo: Arbetar som kompetenschef på det teknik- och entreprenadföretag där Rolf arbetar. 
Han har arbetat med rekrytering sedan 1998 och har läst en intern rekryteringskurs. I den 
kursen fick han lära sig hur platsannonser ska utformas och vad som är viktigt att fråga efter, 
likaså vilka urvalsmetoder som finns att tillgå. Hugo har läst industriell ekonomi och har 
sedan halkat in på personalområdet. Han har rekryterat omkring 15 projektledare under årens 
gång.  Han har själv aldrig arbetat som projektledare i sin nuvarande yrkesroll, men däremot 
kommit i kontakt med flertalet projekt. I sitt tidigare arbete läste han en projektledningskurs 
om PROPS och genomförde även vissa projekt. 
 
Malin: Arbetar som projektledare för en leverantör inom detaljhandeln. Hon är nyexaminerad 
informatör och saknar utbildning inom projektledning. Under ett år studerade Malin i USA 
och läste då Human Resource Management, Merchandising och Business Management.  Hon 
har aldrig tidigare arbetat som projektledare men däremot deltagit i olika projekt under 
studietiden.  
 
Emil: Startade 1969 det företag som verkar som leverantör inom detaljhandeln. Han har 
arbetat med rekrytering i cirka 35 år. Emil var den som var med och rekryterade Malin. Han 
själv är utbildad civilekonom och har genom praktisk tillämpning lärt sig arbetet inom 
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rekrytering. Under de senaste åren har han rekryterat tre projektledare med den yrkestiteln. 
Han har själv aldrig enbart arbetat med projektledning, utan haft andra arbetsuppgifter vid 
sidan om.  
 
Helena: Arbetar som projektledare för ett entreprenörsprojekt. Hon är utbildad informatör 
och tog ut sin examen 2005. Hon har aldrig arbetat som projektledare och har heller ingen 
utbildning inom projektledning.  
 
Adam: Arbetar som projektledare men har i detta fall varit med att rekrytera Helena till ett 
entreprenörsprojekt. Helena var den första person som Adam varit med att anställa och saknar 
utbildning inom rekrytering. Han har läst media och kommunikationsvetenskap och har 
arbetat som projektledare i andra organisationer både fackligt och politiskt.  
 

4.2 Disposition av resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att utgå ifrån de fyra ämnesområdena; kompetens, projektledarens 
kompetensområden, interaktionen mellan olika krav och specifika krav för tjänsten (se 
analysmodell, Figur 1, s. 13). Varje område kommer att behandlas var för sig. Under varje 
område presenteras resultat och analys av de olika perspektiven var för sig, det vill säga först 
redogör vi för rekryterarens perspektiv och därefter projektledarens perspektiv. Under varje 
ämnesområde beskriver och jämför vi olika uppfattningar; rekryterare sinsemellan och 
projektledare sinsemellan. Varje ämnesområde avslutas med att de båda perspektiven ställs 
mot varandra för att tydligare visa på likheter och skillnader mellan rekryterare och 
projektledare. (En sammanfattning av intervjuerna återfinns i bilaga 3). 
 

4.3 Kompetens 
Ordet kompetens är ett vitt begrepp och innebär olika saker för olika människor. En av många 
innebörder beskrivs som medvetna och omedvetna kunskaper och färdigheter som uppnåtts på 
ett eller annat vis.102 
 
4.3.1 Ur rekryterarens perspektiv   
För rekryterarna handlar kompetens framförallt om sakkompetens och social kompetens, det 
vill säga de kunskaper som behövs inom ett område och personens sätt att vara mot andra.103 
Utbildning och erfarenhet är det som rekryterarna nämner i störst utsträckning. Ingen av dessa 
är viktigare än den andra, utan det som har betydelse är att arbetsuppgiften kan utföras på ett 
tillfredsställande sätt. Emil säger: 
 

Kompetens innebär för mig att man har kvalifikationer som gör att man kan genomföra 
ett visst arbete./.../Det kan innebära utbildning eller erfarenhet, helt enkelt att du skaffat 
dig de verktyg som gör att du kan genomföra det arbete som du ska göra. 

 
Både Gustav och Adam tycker att personlighet hör till kompetensområdet. Gustav menar att 
en persons drivkrafter kan få stor betydelse för hur lyckat ett arbete blir, eftersom det handlar 
om att kunna fungera i olika sociala sammanhang. I ett socialt sammanhang har också 
förmågan att uttrycka sig väl, både i tal och skrift, en viktig relevans enligt honom. För 
Gustav innebär kompetens tre saker och han rangordnar deras betydelse enligt följande: 

                                                 
102 Bruzelius och Skärvad (2000) 
103 Wisén och Lindblom (2004) 
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Först personlighet och sen den erfarenhetskompetens man skaffar sig. Den teoretiska 
kunskapen är egentligen inte mycket mer värd än att det är ett bevis på att man kan 
tillskansa sig teoretisk kunskap, man kan läsa in saker och bevisa det. 

 
Resultatet visar på att det är mer vanligt att rekryterarna förknippar kompetens med 
utbildning och erfarenhet, det vill säga sakkompetens, än att ha kunskap om hur en grupp ska 
ledas eller hur en organisation fungerar och utvecklas. Metodisk kompetens är inget som 
nämns bland respondenterna. Det kan bero på att den hänger tätt samman med 
sakkompetensen. Om en individ praktiskt tillämpar sina kunskapar och erfarenheter i 
yrkeslivet borde denne också kunna planera och hantera olika arbetsuppgifter.104 När en fråga 
ställs om vad som innebär med kompetens blir svaren relativt generella, det vill säga att de 
gäller för alla yrkesgrupper oavsett befattning.  
 
Vilken kompetens ska då en projektledare ha enligt rekryterarna? Social kompetens är det 
som visar sig ha stor betydelse. En projektledare ska enligt rekryterarna kunna hålla många 
bollar i luften, samtidigt som han eller hon också ska vara ordningsam, strukturerad, 
noggrann, stresstålig, en god människokännare och ha bra förmåga att skapa kontakter. 
Gustav säger: 
 

Först och främst är det personlig kompetens som är viktig, man ska vara en viss typ av 
människa som är ordningsam, strukturerad. En god arbetsledare, en god 
människokännare behöver personen vara också. Sen ska man ha en teoretisk kompetens i 
verktygen för projektledning, lära sig projektledningens teorier. 

 
Gustav tycker också att projektledaren ska styra mer övergripande och inte gå in i detaljer. 
Liknande tankar har Hugo: 
 

Att ha ett helhetsperspektiv är viktigt över huvudtaget, att man inte bommar vissa delar. 
Visst, man kan vara bättre på vissa delar och svagare på andra, men man måste ändå ha 
med sig till exempel ekonomin hela tiden. 

 
Hugo tycker det är svårt att svara på vilken kompetens en projektledare bör ha. Han menar att 
det är beroende på vad det är för ett projekt som ska ledas. I vissa fall behöver projektledaren 
vara duktig på arbetsledning, i andra fall behöver han eller hon vara duktig på ekonomi.  
 
Även Emil tror att projektledarens kompetens kan variera med olika typer av projekt. I det 
företag där Emil arbetar är det viktigt att projektledarna har en god förmåga att prata med 
människor och därigenom skapa kontakter. Företaget producerar produkter med många 
detaljer och har flera affärskontakter runt om i världen, vilket gör att den mesta 
kommunikationen sker via telefon eller e-post. Det ställer krav på projektledaren att vara 
noggrann och tydlig i sitt sätt att kommunicera för att undvika missförstånd. Emil säger: 
 

Det måste vara så definierat att det bara kan förstås på ett sätt. På samma sätt som när 
du jobbar med en dator, den förstår ju ingenting, utan blir det fel så blir det. Samma sak 
när vi producerar längre bort. Därför är det ett krav på projektledaren att det måste vara 
väl definierat, väl organiserat och tydligt och klart. 
 

Utbildning inom projektledning är ingenting som rekryterarna i någon större utsträckning 
anser vara av betydelse, enligt vår uppfattning. Gustav är den enda som pratar om betydelsen 
av att ha någon form av utbildning inom projektledning eftersom det underlättar styrning och 
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planering av projekt. Adam är av den uppfattningen att projektledarutbildningar är bättre att 
ha om det är kortare projekt som ska genomföras, eftersom det då ställer lite högre krav på 
projektledaren. Är projekten däremot längre anser han att det alltid finns möjlighet för 
projektledaren att lära sig arbetet under tidens gång och därmed komma in i de rutiner som 
behövs.  
 
När vi jämför svaren mellan rekryterarnas uppfattning kring generell kompetens och den 
kompetens en projektledare bör ha, visar det sig att rekryterarna pratar mer om sakkompetens 
då det gäller generell kompetens. I detta fall är inte den sociala kompetensen lika 
framträdande. Men när det handlar om en projektledares kompetens blir personliga 
egenskaper mycket mer framträdande än vilken utbildning eller erfarenhet personen besitter. 
Antingen är det så att det är viktigare att projektledare är på ett visst sätt för att klara av 
arbetet än dennes tidigare bakgrund, det vill säga teoretisk och praktisk kunskap. Eller så 
anser rekryterarna att det är så självklart att projektledarna har någon form av sakkompetens, 
eftersom det är något som de redan diskuterat i den tidigare frågan kring generell kompetens. 
Detta skulle i så fall vara en förklaring till varför de lägger större fokus kring personliga 
egenskaper. Det visar sig också att rekryterarna anser det är av större vikt att en projektledare 
har kompetens inom ledarskap än då de enbart diskuterar generell kompetens. Detta känns 
naturligt eftersom projektledarens arbete handlar mycket om att styra och fördela 
arbetsuppgifter samt ibland lösa problem som uppstår i olika situationer. 
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur rekryterarnas 
svar: 
 

� Kompetens generellt innebär för rekryterarna utbildning och erfarenhet, det vill säga 
sakkompetens där båda är lika viktiga. Arbetet ska kunna utföras på ett 
tillfredställande sätt. 

 
� Personlighet ingår i kompetensbegreppet enligt två rekryterare. En persons drivkrafter 

kan få stor betydelse för hur lyckat ett arbete blir. 
 

� Personliga egenskaper som är viktiga för en projektledare att ha enligt rekryterarna: 
kunna hålla många bollar i luften, vara strukturerad och ordningsam, noggrann, 
stresstålig, en god människokännare och en bra förmåga att skapa kontakter. 

 
� Två rekryterare anser att en projektledare bör kunna styra på en övergripande nivå. 

 
� Utbildning inom projektledning har ingen större betydelse. Rekryterarna menar på att 

det finns möjlighet att lära sig arbetet under projektets gång. 
 

4.3.2 Ur projektledarens perspektiv 
Projektledarna utgår mer från sig själva när de svarar på frågan kring kompetens. Någon form 
av grundkunskap eller en bas att stå på anser de vara viktig att ha, eftersom det ger en känsla 
av trygghet och något att förlita sig på.  
 
För Stig handlar kompetens om att kunna bena isär olika uppgifter för att sedan kunna lösa 
dem så att alla i omgivningen blir nöjda. Malin anser att kompetens handlar om att vara 
kapabel att utföra någonting: 
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Om de frågar mig, tycker du att du har kompetens för det här arbetet? Då skulle jag 
säga, ja jag känner att jag både är kapabel att utföra det, men också har kunskap för att 
kunna utföra det. Plus att jag kan lära mig att utföra det. 

 
Även för Helena som inte hade någon tidigare erfarenhet som projektledare, handlar 
kompetens mycket om att kunna skaffa sig den kunskap som behövs. Hon var själv mycket 
öppen med att hon inte hade någon erfarenhet av projektledning, men att hon var villig att 
skaffa sig den kunskap som var nödvändig för att klara av arbetet: 
 

Själv så är rätt mental inställning rena ledordet och har man rätt inställning så skaffar 
man sig den kunskap man troligtvis behöver. 

 
Rolf som varit verksam längst av projektledarna anser att erfarenhet många gånger är bättre 
än studier för att bli kompetent. Det kan ha att göra med att han troligtvis själv känner att han 
har större nytta av det han lärt sig i arbetet än det han läste en gång i tiden.   
 
När projektledarna beskriver vad kompetens är för dem är det främst sakkompetens de berör, 
de tycker att bland annat de ska kunna lösa uppgifter, läsa sig till kunskap eller skaffa sig den 
kunskap som behövs på annat sätt. Ledarkompetens är inget som respondenternas pratar 
något om då vi ställer frågan om kompetens. Troligtvis anser de inte att det är en viktig 
egenskap att kunna motivera andra medarbetare eller kunna lösa konflikter då det gäller 
generell kompetens. Det kan vara något som istället är viktigt då tjänsten är sådan att det 
innebär ansvar för andra människor.105 
 
Projektledarnas tankar kring vilken kompetens en projektledare bör ha handlar dels om social 
kompetens och dels om ledarkompetens. Helena och Malin är i stort sett överens om att det 
är viktigt att kunna kommunicera med människor och att kunna anpassa kommunikationen 
till de man pratar med. Kommunikationen är betydelsefull för att bland annat skapa 
inspiration och engagemang mellan projektdeltagarna. Det är också viktigt att kunna delegera 
ut uppgifter på ett bra sätt, så att arbetet blir genomfört. Men det är inte alltid så lätt tycker 
Helena: 
 

Hur man gör det på ett bra sätt är verkligen en utmaning. Verkligen en utmaning!/.../Det 
är lätt att det hamnar här inne, i hjärtat alltihop. Man måste våga lämna ut. Det är nog 
en viktig egenskap tror jag. Men då måste förutsättningarna finnas för att man ska kunna 
det. 

 
Malin tycker det underlättar om projektledaren är strukturerad och målmedveten, det hjälper 
till att nå de mål som är uppsatta. Ett bra minne tycker hon också kan underlätta i arbetet 
eftersom en projektledare bör kunna hålla i många trådar samtidigt. 
 
Även Stig anser att en projektledare ska vara strukturerad eftersom arbetet handlar om att 
lägga upp strategier, sätta upp mål och styra mot dem. Allt arbete är en form av samordning. 
Stig känner att det ibland är svårt att komma in i ett pågående projekt och ändra i redan 
befintliga planer eftersom det kan mötas av motstånd. I dessa fall liknar han projektledaren 
vid en psykolog eftersom arbetet då går ut på att övertyga och få gruppen att gå åt samma håll. 
För honom är det viktigt att allt arbete dokumenteras och att vunna erfarenheter tas tillvara, 
det minimerar riskerna vid framtida projekt. Utifrån Stigs tankar kan vi konstatera att 
projektledning för honom främst handlar om metodisk kompetens. 

                                                 
105 Wisén och Lindblom (2004) 



 RESULTAT OCH ANALYS   

 32 

Det visar sig att ledarkompetens får en mycket mer framträdande betydelse då 
respondenterna får resonera kring projektledares egenskaper i jämförelse med då detta sker 
kring generell kompetens. Det innebär att arbetet ställer krav på att projektledarna kan lösa 
de problem som uppstår och att de har förmågan att inspirera sina medarbetare för att arbetet 
ska bli tillfredställande. Även den sociala kompetensen är betydelsefull enligt 
respondenterna. Det kan ses som att social kompetens och ledarkompetens hänger tätt i 
samman. Är projektledaren duktig på att skapa relationer till andra människor och på ett 
övertygande sätt förmedla sitt budskap, blir också ledarskapet mycket enklare.106 
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur projektledarnas 
svar: 
 

� Kompetens generellt innebär för projektledarna att kunna lösa uppgifter, skaffa sig 
kunskap som behövs, erfarenhet och någon form av utbildning. 

 
� En projektledare bör ha social kompetens; kunna kommunicera med andra för att 

skapa inspiration och engagemang. 
 

� En projektledare bör också ha ledarkompetens; kunna delegera uppgifter och 
övertyga, lägga upp strategier, sätta upp mål och styra mot dem. 

 
� De personliga egenskaper som anses viktiga att ha som projektledare är att vara 

strukturerad, målmedveten, ha bra minne och kunna hålla i många trådar.  
 
4.3.3 Kompetens: rekryteraren vs. projektledaren 
Resultatet visar att både rekryterarna och projektledarna gör likvärdiga reflektioner kring 
generell kompetens. Tyngdpunkten fokuseras kring utbildning och erfarenhet, samt förmågan 
att vilja lära sig nya saker, områden som alla utgör det teorin kallar sakkompetens.107 
 
Även i frågan om projektledarens kompetens är resultaten i stort sett samstämmiga. Fokus 
läggs på social kompetens och ledarkompetens. Skillnaden mellan svaren utgörs av att 
rekryterarna i större utsträckning väger social kompetens tyngre än ledarkompetens, medan 
det är tvärtom för projektledarna. En av projektledarna gör också reflektioner kring metodisk 
kompetens vilket rekryterarna helt utelämnar. Innebär dessa svar att respondentgrupperna108 
ser olika på projektledarens roll? Det kan vara så att rekryterarna lägger större vikt vid att de 
personer som anställs som projektledare ska passa in i organisationen och den grupp som han 
eller hon ska ingå i och därigenom också har förmågan att kunna leda projektet i rätt riktning. 
Rekryterna ser därför mer till helheten. För projektledarna handlar det mer om att utgå ifrån 
sig själv; hur ska jag anpassa mitt ledarskap så att gruppen får förtroende för mig och därmed 
arbetar i samma riktning? De personliga egenskaperna hjälper snarare till att lyckas med sitt 
ledarskap. 
 

4.4 Projektledarens kompetensområden 
Utifrån sex olika delar kan projektledarens kompetensområden beskrivas; 
verksamhetsförankring, personliga förutsättningar, projektledningsmetodik, organisationens 
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projektmiljö, projektledarskap och projektledarens egenskaper. Kompetens inom 
projektledning handlar om att kunna leda människor, leda arbete och leda i en organisation.109  
 
4.4.1 Ur rekryterarens perspektiv 
I stort sett alla rekryterare tycker att det är viktigt att projektledaren har kunskap om 
organisationen där projektet ska genomföras, på ett eller annat vis. Gustav tycker det är 
mycket viktig att projektledaren har kunskap om vilka personer han eller hon ska leda, 
framför kunskap om organisationen. Han anser att det är viktigt att projektledaren lär känna 
sin projektgrupp och hittar sin plats innan denne slänger sig in i linjeorganisationen. Risken är 
annars stor att möta på motstånd och gå på minor. Emil tycker också det är mycket viktigt att 
projektledaren har kunskap om organisationen. Saknas kunskapen kan projektledaren 
knappast inse vad som händer i det egna projektet. Hugo säger att eftersom deras verksamhet 
består av flera skilda delar finns det ingen möjlighet att ha kunskap om hela organisationen. 
Däremot måste projektledaren ha koll på vad som händer inom det egna området. Han säger: 
 

Vi har ju ett verksamhetssystem som beskriver hur vi ska jobba, hur vi ska hantera 
projekt, hur vi ska avropa resurser och hur vi ska köpa in material och hela den biten. Så 
det är ju riktlinjerna och liksom rättesnöret. 

 
Adam tycker inte kunskap om organisationen är så relevant för projektledaren att kunna. 
Anledningen till detta beror på att i den verksamhet som Adam arbetar i består de flesta 
projekten av externa uppdrag. Skulle projektledaren behöva känna till kärnan i verksamheten 
menar han att det går att hitta den informationen ganska fort.  
 
En anledning till varför Adam skiljer sig åt i sin uppfattning mot de andra rekryterarna, kan 
bero på att han själv är mycket yngre än de andra. Han har heller aldrig tidigare varit med att 
rekrytera någon till en projektledartjänst. Adam arbetar själv som projektledare och har 
kanske aldrig känt att han behövt någon större kunskap om organisationen han arbetar för. 
Det skulle kunna vara så att han kan utföra sina arbetsuppgifter bra ändå. 
 
Det som är viktigt för projektledaren att känna till om organisationen för att kunna agera 
trovärdigt som ledare skiljer sig åt mellan rekryterarna. Adam anser att projektledaren måste 
ha en känsla för vilket budskap verksamheten vill förmedla till andra. Då hans verksamhet 
baseras på entreprenörskap måste projektledaren ha koll på kärnan i verksamheten, vilket 
innebär att känna till hur organisationen är uppbyggd, vem som stödjer verksamheten, hur den 
finansieras och vilka nyckelpersoner som rör sig i och kring verksamheten. Många gånger har 
projektledaren hand om finansieringen av projektet och då behövs kunskap om olika 
nyckelpersoner. 
 
Gustav tycker att kunskap om framförallt delegeringsordningar är bra att ha kunskap om. 
Vilka är chefer, vilka har beslutsmandat och vem är resurshållare? Som projektledare måste 
denne kunna känna till dessa delar för att få de mandat som behövs för att kunna agera som 
projektledare.  
 
På det företag där Emil arbetar styr projektledarna inte en grupp människor utan styr istället 
projektet genom och förbi olika grupper. Det gör att projektledaren får gå in med en viss tid 
och en viss fokusering på sitt projekt bland olika människor. Han säger: 
 

                                                 
109 Jansson och Ljung (2004) 



 RESULTAT OCH ANALYS   

 34 

Jag kan inte säga vilka kunskaper som är viktiga men en god kunskap om organisationen 
ger ju givetvis trovärdighet. Framförallt ger det möjligheten till att förhindra misstag, 
och det är ju sådant som ger trovärdighet. Folk som kan styra saker på ett sätt så att det 
fungerar framåt får väldigt stor trovärdighet. 

 
För att klara av projektledartjänsten inom de olika områdena där våra respondenter befinner 
sig är det ungefär likvärdiga egenskaper som efterfrågas. Här nämns bland annat att god 
människokännedom och veta vad man pratar om, drivkraftighet och att vara självgående. 
Gustav anser att projektledaren helst ska vara nyfiken på att få lära sig nya saker inom teknik, 
samtidigt som han har en god administrativ förmåga för att kunna arbeta med styrning. 
Branschkunskap lär sig projektledaren rätt snabbt om han är nyfiken.  
 
När de skulle rekrytera en projektledare till Emils företag hade de mycket svårt att välja bland 
de sökande eftersom alla var mycket kompetenta. Emil säger att de egenskaper som vägde 
tyngst för att klara av yrkesrollen var en kombination av följande: 
 

Intresset för produkten, självgående, en person som vi tror fungerar bra i gruppen totalt. 
Och så givetvis att ha möjlighet att utveckla sig, för det blir ju mer och mer ansvar hela 
tiden. 
 

För Gustav är det viktigt att personen har en ingenjörsexamen, men efterfrågar gärna också en 
ren projektledarutbildning. Hugo gör sin bedömning efter den sökandes ålder. Han anser att 
en persons utbildning blir mer viktig om personen är ung och inte har hunnit skaffa sig någon 
erfarenhet. Är personen lite äldre som projektledaren Rolf blir erfarenhet i stället viktigare än 
utbildning eftersom utbildning inom vissa områden kan bli inaktuell. Samtidigt är han tydlig 
med att gammal kunskap kan vara mycket värd och generellt för det som projektledaren Rolf 
arbetar med. Adam tycker inte att någon särskild formell utbildning är extra intressant, han 
menar istället att det som har betydelse är om personen som söker projektledartjänsten har 
någon form av relation till verksamheten. 
 
Resultatet visar på att formell grundutbildning många gånger är viktigt då en projektledare 
ska anställas. Den utbildning som efterfrågas ska helst ha någon form av anknytning till den 
verksamhet där projektet ska genomföras. Har personen inte den formella utbildning som 
krävs kan även erfarenhet från liknande arbetsuppgifter väga lika tungt.  
 
Alla rekryterare är överens om att det är bra om den som söker en tjänst som projektledare 
hos dem har liknande erfarenheter sedan tidigare. Branschkännedom är ett stort plus och gör 
att jobbet kan utföras på ett bra sätt. För Hugo är det avgörande om personen har erfarenhet 
från samma bransch, medan det för Gustav har en mycket stor betydelse. Men för Gustav 
handlar det främst om personlighet, att passa in i organisationen. Emil tycker att en person 
genast blir intressant om han eller hon har arbetat med samma produkter tidigare. Det 
underlättar för alla parter, eftersom de inte behöver börja så långt bak med inskolningen. På 
frågan om vilka typer av kunskaper som rekryterarna gärna ser att den sökande fått med sig 
från tidigare anställningar visar det sig att det inte är så viktigt. Emil citeras: 

 
Annars ser vi gärna att folk kommer från universitetet, så att vi kan påverka dem och få 
dem att jobba på det sätt som vi jobbar. Så vi har inte så mycket krav på att de måste ha 
en erfarenhet. 

 
Hur ser rekryterarna på erfarenhet inom projektledning och allmänt ledarskap? Är det viktigt 
för att klara av en projektledartjänst hos dem? Den enda som tycker att erfarenhet inom 
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projektledning har en mycket stor betydelse är i det här fallet Gustav. Gustav sökte en person 
som hade erfarenhet inom projektledning eftersom ingen annan inom företaget hade det. Han 
ville att den person som de anställde kunde gå in och styra många projekt samtidigt på en 
övergripande nivå, därför var det viktigt. Erfarenhet av allmänt ledarskap har heller ingen 
större betydelse för att klara av arbetet bra anser Emil, Hugo och Gustav. Det handlar mer om 
hur personen kan hantera andra människor och hur han eller hon är som person. Gustav säger: 
 

Är du inte rätt människa och ska gå in och leda ett större projekt så lär du garanterat 
misslyckas. Du ror inte i land projektet om du inte kan hantera projektgruppen. 

 
En projektledares förmåga att skapa kontakter både internt och externt anser alla rekryterare 
har stor betydelse för hur projektet lyckas. För Emil har de interna kontakterna större 
betydelse än de externa, det hjälper till att skapa en god relation till de människor som 
projektledaren ska arbeta tillsammans med. Adam anser att förmågan att skapa kontakter till 
olika personer är mycket viktigt eftersom det blir projektledarens uppgift att inleda relationen 
till dem som är intressanta för projektet. 
 
Alla rekryterare utom Adam tycker att det är viktigt att projektledaren har 
verksamhetsförankring. En projektledare bör veta vilka personer som han eller hon ska leda. 
Har projektledaren kunskap om vad som händer i organisationen underlättar det arbetet i 
projektet framöver. Även om det inte går att ha kunskap om hela organisationen, behöver 
ändå projektledaren känna till vad som händer i det egna området. Anledningen till att Adam 
inte delar de andra rekryterarnas åsikter i denna fråga kan bero på att han är den rekryterare 
som har minst erfarenhet av att anställa andra personer. De andra rekryterarna har mångårig 
kunskap inom området och kan genom egna erfarenheter ha byggt upp en förståelse för vilken 
betydelsen verksamhetsförankring kan få.  
 
De personliga förutsättningar som en projektledare ska ha beskrivs av rekryterarna utifrån 
olika egenskaper. Deras reflektioner är relativt samstämmiga. De anser att projektledare ska 
vara drivkraftiga, självgående och veta vad de pratar om då de kommunicerar med andra 
människor. Det är också bra om projektledaren är nyfiken eftersom det hjälper till att 
utvecklas i yrkesrollen. Detta resultat kan sägas överensstämma med det som i teorin beskrivs 
som handlingsinriktning och intuition, däremot nämns inget om god självkännedom som sägs 
vara en av de viktigaste egenskaperna för en ledare.110 
 
Hur ser rekryterarna på projektledarskap? Det visar sig att utbildning inom projektledning 
och allmänt ledarskap inte har så stor betydelse för rekryterarna, snarare lägger de vikt på hur 
projektledaren är som person och hur den kan hantera andra människor. Frågan är hur en 
rekryterare genom en ansökan och efter en relativt kort anställningsintervju kan avgöra om en 
person utan erfarenhet av något ledarskap, har vad som krävs för att klara av att leda ett 
projekt. Tar det inte längre tid att bedöma en persons lämplighet som projektledare? Eller är 
det som Gustav säger, är du inte rätt typ av människa klarar du inte av att leda ett projekt. 
Kanske är det bara vissa människor som anser att de klarar av ett yrke som projektledare som 
också söker dessa tjänster? 
 
Däremot ser rekryterarna gärna att den som söker tjänsten som projektledare har någon form 
av formell utbildning och då helst med anknytning till den verksamhet som projektet ska 
genomföras i. Det är också en stor fördel om den som anställs som projektledare har 
erfarenhet från samma bransch sedan tidigare. I teorin redogörs det för projektledarens 
                                                 
110 Jansson och Ljung (2004) 
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förmåga att skapa relationer för att få ett tillfredställande projektarbete111. Detta är något som 
också stämmer utifrån de resultat vi fått fram. Alla rekryterare anser att projektledarens 
förmåga att skapa kontakter, både internt och externt, har betydelse för hur ett projekt lyckas. 
Internt för att få goda relationer till de som projektledaren ska arbeta med och externt för att 
få kontakt med viktiga intressenter. 
 
För att kunna leda ett projekt som bedrivs i organisationen, det vill säga organisationens 
projektmiljö, behöver projektledaren ha kännedom om vissa saker. Den kunskap som 
rekryterarna anser att en projektledare bör känna till om organisationen är hur kärnan i 
verksamheten är uppbyggd, vilka som stödjer verksamheten och hur den finansieras. Det är 
också bra att veta vem som är resurshållare och vilka som har beslutsmandat.  
 
Eftersom rekryterarna inte lägger någon större fokus på projektledarutbildning då de ska 
anställa en ny projektledare är det svårt att se att de tycker projektledningsmetodik är viktigt i 
projekt. Det är enbart Gustav som uttryckligen säger att han sökte en projektledare med 
erfarenhet för att denne skulle kunna gå in och styra de olika projekten på en övergripande 
nivå. Han saknade den kompetensen som en projektledare har med sig. Varför ser det ut så 
här? Anser inte rekryterarna att det är viktigt att projektledarna har erfarenhet och kan hantera 
de olika verktyg som finns för att driva igenom ett projekt? Är de väl insatta i hur ett projekt 
kan genomföras på ett effektivt sätt med hjälp av olika tekniker? Troligtvis är det så att 
rekryterarna anser att de som har erfarenhet från liknande branscher har den kunskap som 
behövs för att klara av arbetet, samtidigt som de som saknar utbildning eller erfarenhet inom 
projektledning istället har den förmågan som krävs för att lära sig de verktyg och tekniker 
som kan vara nödvändiga för att driva igenom projektet med lyckat resultat. Ändå undrar vi 
om inte fler projekt skulle kunna nå framgång ur ett tidsperspektiv, kostnadsperspektiv och ett 
resultatperspektiv om fler projektledare som anställdes hade utbildning inom 
projektledningsmetodik.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur rekryterarnas 
svar: 
 

� Det är viktigt att en projektledare har kunskap om den organisation där projektet ska 
genomföras. På så sätt kan projektledaren undvika att möta på motstånd och gå på 
minor. 

 
� Det som kan vara bra att känna till om organisationen är hur kärnan i verksamheten är 

uppbyggd, vilka som har mandat att fatta olika beslut och vem som är resurshållare. 
 

� Formell utbildning är många gånger viktig då en projektledare ska anställas. 
Utbildningen ska helst ha någon form av anknytning till verksamheten där projektet 
ska genomföras. 

� Erfarenhet från liknande verksamhet eller bransch kan väga lika tungt om utbildning 
saknas. 

 
� Bara en rekryterare anser att erfarenhet inom projektledning har mycket stor betydelse 

då en projektledare ska anställas. 
 

                                                 
111 Jansson och Ljung (2004) 
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� Erfarenhet av allmänt ledarskap är inte heller något som rekryterarna lägger stor vikt 
på då en projektledare ska anställas. 

 
� Hur en projektledare är som person och hur han eller hon kan hantera andra 

människor är något som får stor betydelse vid en rekrytering. 
 
4.4.2 Ur projektledarens perspektiv 
Alla projektledare tycker att det är mycket viktigt att projektledaren har kunskap om den 
organisation där projektet ska genomföras. Det som är viktigt att veta om organisationen 
skiljer sig däremot åt mellan projektledarna. Helena och Malin tycker båda att insyn i 
organisationen är bra att ha. Helena menar att det ger en trygghet när hon är ute bland olika 
företag för att marknadsföra projektet. Genom att ha insyn i företaget kan projektledaren visa 
övriga medarbetare att hon arbetar mot samma mål som företaget, vilket stärker 
trovärdigheten för henne som ledare, tror Malin. Hon säger att hon fortfarande saknar en del 
kunskap som är bra att ha i yrket, därför tycker hon det är lika bra att erkänna sina brister på 
en gång om någon rådfrågar henne i en fråga. Genom att göra det får hon möjlighet att ta reda 
på hur det bör vara och hon behåller troligtvis också sin trovärdighet som ledare. För Stig är 
det istället kunskap om hur de olika personerna som ska ingå i projektet fungerar i olika 
situationer som har betydelse. Utifrån hur olika personer fungerar kan han sedan bygga upp 
kompetens genom individuella utbildningsplaner. Dessutom behöver projektledaren ha 
kunskap om de störningar som kan uppstå för att på ett tidigt stadium fånga upp och minimera 
dessa.  
 
För tjänsten som projektledarna sökt finns det olika egenskaper som de anser vara viktiga för 
att klara av just sin tjänst. Rolf tror att det är bra om han kan vara en samordnare mellan 
företaget och projektdeltagarna, och samtidigt vara en person som alla kan lita på och som 
står för sitt ord.  De egenskaper som Malin anser är bra att ha som projektledare är att vara 
organiserad, driven och kostnadsmedveten. Hon tror också det är mycket viktigt att ha lätt för 
att prata med människor samt vara öppen och positiv. De egenskaper som Stig anser vara 
viktiga för hans projektledartjänst är ledarskap, fokus på kvalitet och delaktighet. 
Kvalitetstänk handlar om att driva in pengar till företaget, att kunna växa på marknaden och få 
nöjda kunder. Stigs ledarskap handlar om ansvar under frihet. Han delar gärna ut ansvar, men 
kräver då att arbetet genomförs på ett bra sätt. Märker han att det inte fungerar går han in 
bredvid och stöttar. Stigs tjänst handlar om att vara förutseende, han gör en jämförelse: 
 

Du kan tänka på schackspelare, hur många drag de ligger före. De kan ju aldrig veta vad 
som händer i nästa drag. De har säkert en minst tjugo kombinationer.  
 

Ingen av projektledarna anser att formell utbildning är särskilt viktigt för att söka 
projektledartjänster. Både Stig och Rolf tror att erfarenhet väger tyngre. Malin tror att företag 
istället fokuserar mer på personlighet än på kunskap och erfarenhet från branschen. Samtidigt 
tror hon att utbildning kan underlätta i vissa situationer eftersom det ger en kunskap i att 
tänka kritiskt. Även Helena känner ibland att utbildning inom projektledning hade kunnat 
hjälpa henne i sitt arbete, men hon är samtidigt glad att hon haft en del glädje av sin 
informatörsutbildning. Den har hjälpt henne att reda ut olika situationer.  
 
Det finns olika uppfattningar bland projektledarna om branscherfarenhet har betydelse för att 
kunna agera som en effektiv projektledare. Rolf säger att det har mycket stor betydelse, han 
tror att det kan vara svårt att komma direkt från en skola och bli projektledare. Själv tror han 
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att hans erfarenhet av branschen var en anledning till att han fick tjänsten. Helena tror att 
branscherfarenhet är en hjälp men ingen nödvändighet, hon säger: 
 

För jag hade ingen erfarenhet inom det här med entreprenörskap, jag halkade verkligen 
in på det berömda bananskalet. Mitt intresse för de frågorna, entreprenörsbiten, de har 
ju bara växt.  

 
Stig tycker att frågan kan vara lite för tidigt att svara på eftersom han saknar utbildning inom 
det aktuella ämnet, men säger ändå: 
 

Att leda ett projekt i grunden, ska inte kräva branschvana. Som projektledare nu måste 
jag lita på den inbyggda kompetensen och erfarenheten som finns. Det handlar bara om 
att söka tills jag själv byggt upp min.  

 
De tankar som finns kring betydelsen av projektledarerfarenhet är ungefär likvärdig hos 
projektledarna. Alla tycker att det kan vara bra att ha projektledarerfarenhet. Stig som har 
tidigare erfarenhet av projektledning känner att det är bra att ha eftersom han bytt bransch. 
Erfarenheten ger honom något att utgå ifrån. För Helena och Malin är detta deras första 
projektledartjänst. Helena tror att om hade hon haft mer vetskap om ämnesområdet och en 
djupare insyn i hur arbetslivet fungerar hade hon sluppit att göra mycket från grunden. Med 
andra ord hade projektledarerfarenhet underlättat. Även Malin känner att hon ibland är lite 
osäker i hur hon ska agera. Om hon hade haft tidigare erfarenhet av projektledning tror hon 
att hon hade haft ett annat sätt att jobba efter. Hon tror då att hon lärt sig vad som fungerade 
bra i olika situationer och hur hon själv skulle reagera i stressiga situationer.  
 
Stig anser att erfarenhet av allmänt ledarskap kan vara grunden i ett projekts framgång eller 
motgång. Därför har det stor betydelse. Han tycker att det är viktigt att projektledaren kan 
dela med sig av sin tro på uppgiften så att alla andra omkring också gör det. Det gäller att 
inspirera och tänka kreativt, försöka övertyga på något vis, något som han själv tycker är 
svårt. Helena känner att just allmänt ledarskap kan vara något som hon saknat. Hon är 
intresserad av ämnet och skulle vilja lära sig mer, framförallt hur uppgifter ska delegeras och 
hur man som projektledare ska våga släppa på ansvaret. Malin tror också att erfarenhet av 
ledarskap är mycket bra att ha. Hur kunskapen sedan har förvärvats har mindre betydelse. Har 
individen lett någon form av grupp eller en kör så har det genererat i en erfarenhet. 
 
Även förmågan att skapa kontakter, internt och externt, kan ha betydelse för ett projekts 
framgång. Helena tycker att båda är lika viktiga:  
 

Fungerar inte internkommunikationen, då är det tack och hej med all marknadsföring 
externt. Så är det ju. Men å andra sidan...i ett sådant här projekt spelar det egentligen 
ingen roll hur duktiga vi är på att kommunicera internt om vi inte når ut externt, för det 
är ju det allting bygger på. 

 
Rolf tycker att förmågan att skapa kontakter och kunna kommunicera är extra viktigt innan 
projekten har landat i planeringsfasen eftersom det många gånger är där som problemen och 
behovet av hjälp uppstår. Rolf citeras: 
 

Har du väldigt mycket kontakter så är det mycket enklare än att alltid gå till någon annan 
och fråga; vart kan jag få tag på detta? Och det är klart, inom branschen jag är i, har en 
fått väldigt mycket kontakter. Det är rätt viktigt faktiskt. 
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Alla projektledare i undersökningen tycker det är viktigt att ha kunskap om den organisation 
där projektet ska genomföras, verksamhetsförankringen är därmed betydelsefull. Helena 
tycker att kunskap om organisationen ger henne en trygghet då hon är ute bland olika företag 
för att marknadsföra projektet. 
 
De personliga förutsättningar en projektledare bör ha i form av olika egenskaper är flera. 
Projektledarna nämner ledarskap, delaktighet, kvalitetstänk, samordning, trovärdighet, 
organiserad, driven, förutseende, kostnadsmedveten och utåtriktad som betydelsefulla 
förutsättningar.  
 
Alla projektledare anser att utbildning inom projektledning och att erfarenhet av allmänt 
ledarskap är bra att ha eftersom de bidrar till ett bättre projektledarskap. Helena känner att 
kunskap av allmänt ledarskap och projektledning är något som hon saknat. Hon tror att det 
kunde ha hjälpt henne i sin roll som projektledare, framförallt i olika delegeringsuppgifter. 
Stig anser att erfarenhet av allmänt ledarskap är mycket viktigt eftersom en projektledare 
måste kunna övertyga och inspirera sina projektdeltagare. En projektledare måste få alla att 
tro på uppgiften så att gruppen arbetar åt samma håll. De anser också att förmågan att skapa 
kontakter, både internt och externt, kan ha betydelse för ett projekts framgång. Malin tycker 
att kommunikation och kontakt inom ett projekt många gånger är A och O. Resultatet visar på 
att det i stor utsträckning överensstämmer med teorierna om projektledarskap som ingår som 
en del av projektledarens kompetensområde.112  
 
Däremot anser ingen av projektledarna att formell högskoleutbildning är viktigt för att söka 
en projektledartjänst. Stig och Rolf tror snarare att erfarenhet har större betydelse. Malin och 
Helena tror också att erfarenhet har betydelse men att företagen också i stor utsträckning 
fokuserar mer på personligheten. Att svaren skiljer sig något åt mellan männen och kvinnorna 
kan bero på att både Stig och Rolf har flerårig kunskap av projektledning och arbetat med 
liknande uppdrag tidigare. De anser att deras kunskap är mycket värda och att de kan luta sig 
tillbaka på den. Malin och Helena, som inte har någon erfarenhet, får istället framställa sig 
som lämpliga för tjänsten utifrån person och viljan att sätta sig in i arbetet. 
 
Då alla projektledare tycker att det är viktigt att ha verksamhetsförankring till företaget där 
projektet ska genomföras, innebär det också att de får kunskap om hur projektet ska ledas och 
genomföras i organisationen. Organisationens projektmiljö framträder tydligare genom att 
projektledarna har verksamhetsförankring. För Stig handlar till exempel organisationens 
projektmiljö om att kunna förstå hur olika personer som ska ingå i projektet fungerar i olika 
sammanhang. Han anser också att projektledaren måste ha kunskap om de störningar som kan 
uppstå. Genom att ha det kan störningar minimeras så tidigt som möjligt. 
 
Projektledningsmetodik är något som projektledarna känner kan hjälpa dem i sitt arbete. 
Denna tolkning görs utifrån att projektledarna tycker att utbildning inom projektledning är bra 
att ha, men också utifrån andra reflektioner som de gör. Helena tror till exempel att hon hade 
kunnat strukturera upp sitt arbete på ett annorlunda sätt och inte behövt börja från början i 
olika arbetsmoment om hon hade haft erfarenhet av projektledning. Malin har liknande 
känslor där hon tror att hon lättare hade kunnat bedöma vad som fungerar bra i vissa 
situationer och vad som inte gör det om hon haft kunskap i projektledningsmetodik. Stig i sin 
tur förlitar sig på sina tidigare kunskaper av att driva projekt, han vet vilka verktyg han kan ha 
användning för. 

                                                 
112 Jansson och Ljung (2004) 
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Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur projektledarnas 
svar: 
 

� Alla projektledare anser att det är mycket viktigt att ha kunskap om organisationen där 
projektet ska genomföras. Det ger trygghet och skapar trovärdighet som ledare.  

 
� Viktiga egenskaper för att klara av en projektledartjänst: trovärdig, organiserad, 

driven, kostnadsmedveten, delaktig, fungera som en samordnare och ledare. 
 

� Formell utbildning anses inte särskilt viktigt för att söka en projektledartjänst. 
 

� Erfarenhet inom projektledning är inte avgörande för att klara av en projektledartjänst, 
men kan ändå ses som en fördel att ha. 

 
4.4.3 Projektledarens kompetensområden: rekryteraren vs. projektledaren 
Det går att säga att både rekryterare och projektledare har en samstämmig syn beträffande att 
det är viktigt att en projektledare har god verksamhetsförankring till den organisation där 
projektet ska genomföras. Genom att ha insyn i verksamheten underlättas arbetet i det egna 
projektet och det medför att projektledaren kan agera på ett trovärdigt sätt. En projektledare 
som är delaktig i organisationens övriga verksamhet har också lättare att få stöd från övrig 
personal kring frågor som rör projektet.  
 
När respondenterna reflekterar kring vilka personliga egenskaper en projektledare bör besitta, 
finns det vissa likheter men också en del som skiljer dem åt. Rekryterarna anser att egen 
drivkraft är betydelsefullt vilket också projektledarna anser. Vidare anser rekryterarna att det 
är viktigt att projektledaren vet vad han eller hon pratar om i kommunikationen till andra 
människor. Detta kan sägas handla om trovärdighet, vilket är något som projektledarna 
nämner. Men trovärdighet kan också handla om att stå för sitt ord och att personer runt 
omkring kan lita på vad projektledaren säger. Den känsla som uppstår då materialet 
analyseras är att projektledarna pratar mer om personliga förutsättningar utifrån projektet som 
helhet, det vill säga vilka förutsättningar som är viktiga från att projektet startar till att det är 
slut. Projektledarna tycker det är betydelsefullt att ha ledaregenskaper för att kunna driva 
projekt framåt och engagera, ha en samordnande och organiserad funktion för att få struktur 
på arbetet, vara förutseende för att minimera risker och tänka ekonomiskt för att hålla budget. 
Inget av detta nämner rekryterarna. 
 
Rekryterarna och projektledarna ser olika på projektledarskap och allmänt ledarskap. 
Rekryterarna tycker inte att utbildning inom dessa områden är särskilt relevanta för att kunna 
leda ett projekt. De tittar snarare på hur personen är och om han eller hon har erfarenhet från 
samma eller likvärdig bransch. Hur en projektledare kan hantera andra människor menar de 
säger en hel del om hur personen klarar av att leda andra människor. Projektledarna å andra 
sidan anser att utbildning inom projektledning och allmänt ledarskap är bra att ha eftersom det 
ger en grundtrygghet. Samtidigt ger utbildning av ledarskap verktyg i hur projektledaren kan 
inspirera och övertyga projektdeltagarna. Däremot är både rekryterarna och projektledarna 
överens om att förmågan att skapa kontakter till olika människor har betydelse för ett projekts 
framgång. 
 
Då rekryterare och projektledare har så vitt skilda syner på projektledarutbildningens 
betydelse gör också att deras reflektioner skiljer sig åt om projektledningsmetodik. 
Projektledarna känner att de kan bli hjälpta av olika tekniker och verktyg som en 
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projektledningsutbildning för med sig, medan rekryterarna inte lägger något större fokus på 
detta område.   
 

4.5 Interaktionen mellan olika krav 
Teorin behandlar betydelsen av att individens kompetens måste överensstämma med de krav 
som arbetsuppgifterna och organisationen ställer, en betydelse som i våra intervjuer nästan 
visats sig vara en nödvändighet.  
 
För att återigen göra läsaren påmind om innebörden av de olika kraven ges här en beskrivning 
av de tre krav vi berör i detta avsnitt. Med personkrav innefattas individens kompetens och 
önskemål. Arbetets krav visar på de förväntningar som arbetstagaren ska leva upp till i form 
av allmänna och arbetsrelaterade prestationer, medan organisatoriska krav innefattar bland 
annat företagets kultur och normer.113 
 
4.5.1 Ur rekryterarens perspektiv 
Alla de fyra rekryterarna vi intervjuade var oerhört samstämmiga i deras svar gällande 
interaktionen mellan olika krav. Svaren kunde knappast bli mer distinkta. Rekryterarna 
menade att det är en förutsättning att personkraven måste överensstämma med de övriga. Det 
är A och O för att det arbete som tjänsten kräver ska kunna utföras. Att arbetet ska kunna 
utföras på ett bra sätt tydliggör även den mest relevanta kopplingen mellan kraven. 
Personkrav och arbetets krav har starkare band än när det gäller kopplingen mellan 
personkrav och organisatoriska krav. Däremot är det inget som säger att de organisatoriska 
kraven inte kan komma i skymundan. På lång sikt framställs de organisatoriska kraven som 
oerhört meningsfulla. Gustavs svar tydliggör: 
 

Det är viktigt med struktur på arbetsplatsen, särskilt om man ska jobba länge ihop. Man 
måste passa i gruppen, det får inte skära sig. Jag tänker hela tiden att personen måste 
passa i gruppen, det måste finnas en stabilitet för ett längre samarbete.  

 
Trots att bandet mellan personkrav och arbetets krav är det som framstod som det viktigaste, 
kan de organisatoriska kraven sägas utgöras en undermedveten förutsättning. Även om inte 
alla fyra rekryterare ordagrant sa att de organisatoriska kraven har lika stor betydelse, så var 
detta krav ändå något de återkom till flera gånger under intervjuernas gång. Att den 
nyanställde personen måste passa in på bland de nuvarande arbetskollegorna var i stort sett 
den ”bästa matchningen” enligt Emil. Då kan vi fråga oss, är det verkligen personkrav som är 
det viktigaste kravet? Utifrån flertalet resonemang från rekryterarnas sida får vi den 
uppfattningen att de organisatoriska kraven är oerhört betydelsefulla. Har de organisatoriska 
kraven därmed en avgörande roll? Vi ser det som så att de organisatoriska kraven styrs av 
personkraven på så sätt att själva personen och dennes kompetens måste tillgodoses för att 
rekryterarna överhuvudtaget ska överväga om personen kommer att smälta in i den nuvarande 
miljön eller inte. Rekryterarna vill gärna inte att några konflikter ska uppkomma eftersom 
sådant skulle kunna gå ut över arbetet. Frågan är då; går det verkligen att utesluta något krav 
om alla har inflytande på varandra?  
 
Förhållandet mellan kraven skulle ändå kunna prioriteras. Först och främst måste personkrav 
överensstämma med arbetets krav. Därefter kan vi urskilja att de organisatoriska kraven 
hamnar tätt efter. De flesta rekryterarna ville givetvis inte anställa någon som de tror kommer 
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att skapa en dålig atmosfär på den rådande arbetsplatsen. Personen ska kunna smälta in i 
gruppen och matcha arbetsplatsens nuvarande kultur. Grupperingen av kraven kan närmast 
likna en balansgång. Figur 6 (se kapitel 3) som visar interaktionen mellan de tre kraven, 
kommer därför verkligen till sin spets. 
 
När det gäller vilket utav kraven som är att föredra var tre utav fyra rekryterare eniga. 
Personkraven måste stämma. Återigen tydliggör Gustavs svar:  
 

Personkrav är viktigare. Är det fel person så gör vi oss en björntjänst, likaså gör vi 
individen en björntjänst också. 

 
Personkraven måste med andra ord först uppnås innan de andra två kraven på allvar kan 
beaktas. Däremot menar Adam att arbetets krav har större betydelse. Att Adam svarar 
annorlunda har egentligen en relativt enkel förklaring. De projekt som ligger Adam nära till 
hands är oftast korta projekt som måste uppfylla ett visst mål. Att arbetsuppgifterna rors i land 
är en förutsättning för ett lyckat projekt. En viktig notis till Adams särskiljande svar är dock 
att det oftast krävs en person som har förmågan att sköta ett sådant projekt. Det går kanske 
inte att sätta vem som helst som projektledare till ett tidsbegränsat projekt där det krävs vissa 
egenskaper för att sköta projektet. Vi menar att projektledarens egenskaper, och då syftar vi 
fortfarande till Adams projekt, styr hur lyckat ett projekt blir eller inte. Personkrav kan därför, 
enligt oss, falla nära till hands när det gäller Adams svar ändå. Personkraven kan därför sägas 
utgöra en generell utgångspunkt. Detta stämmer även väl överens med vilket utav dessa krav 
som var avgörande för den slutliga bedömningen. Personkraven hamnade alltid i fokus när 
rekryterarna diskuterade vilken kandidat de till slut valde.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur rekryterarnas 
svar: 
 

� Rekryterarna hade sinsemellan mycket samstämmiga uppfattningar om att personkrav 
måste överensstämma med arbetets krav och organisationens krav. Att personkraven 
måste uppfyllas var en slags förutsättning för att de andra två kraven överhuvudtaget 
skulle beaktas.  

 
� Personkraven hade en starkare koppling med arbetets krav än med de organisatoriska 

kraven. De organisatoriska kraven uppfattades däremot som oerhört betydelsefulla på 
lång sikt.  

 
� Vid den slutliga bedömningen gick alla fyra rekryterare mycket på personkraven.  

 
4.5.2 Ur projektledarens perspektiv 
Även om frågorna kring interaktionen passar rekryterarna bättre har vi gett chansen till 
projektledarna att ange sina uppfattningar kring de olika kraven. Med anledning av att 
frågorna har kunnat besvaras lättare utav rekryterarna har projektledarnas svar blivit av mer 
kort och antagande karaktär.  
 
Projektledarna sinsemellan har en relativt lika uppfattning kring hur viktigt det är att 
personkrav ska överensstämma med arbetets och organisationens krav. Även om kraven inte 
har urskiljts och diskuterats på ett konkretiserande sätt har vi fått klarhet i att de anser att det 
är viktigt att personkraven överensstämmer med de övriga kraven. Om det däremot finns 
något krav som föredras framför något annat anger flera utav projektledarna att det troligtvis 
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handlar mycket om personkemi vid till exempel en arbetsintervju. De tror att rekryterarens 
magkänsla och det personliga engagemanget hos den som intervjuas kan påverka rekryteraren 
till stor del. Vi citerar härmed Malin: 
 

Jag tror att företag tar mycket på personkemi, att de tänker att denna ska passa in i 
företagets kultur och så vidare. Står det mellan en person som har tyngre kompetens och 
kanske passar bättre för ett jobb och mellan en person som är mer driven och villig att 
lära sig nya saker, tror jag att det väljer den som är mer driven och villig. Det gagnar 
företaget på längre sikt. 

 
Malins ovan nämnda citat är mycket intressant. Först nämner hon mycket om att företag går 
mycket på personkemi, något vi anser faller in under personkrav. Därefter framhäver hon 
något som kan ses som ett organisatoriskt krav, nämligen att personen ska passa in i företagets 
kultur och miljö. Denna åsikt skulle kunna tolkas som en mix utav personkrav och 
organisatoriska krav. Men det vi tror hon lägger betoningen på är betydelsen av en persons 
personlighet, något som enligt Malin kan tyckas gå hand i hand. Personkraven måste först 
”godkännas”, och detta utifrån den rådande organisationen. Passar inte personens personkrav 
in i organisationen, hur bra de än må vara, finns en risk att personen ”utgallras” med 
anledning av det.  
 
Projektledaren Helena påpekar att det är mycket betydelsefullt att personkraven 
överensstämmer med arbetets och organisationens krav. Helenas åsikter citeras: 
 
 Det är jätteviktigt för att kunna leverera till max. Det gäller att ha det personliga 

engagemanget. Kravet måste nog stämma väldigt bra överens för att man ska orka.  
 
Personligheten eller personkemin, något som kan sägas inkluderas i personkrav, tror de flesta 
projektledarna är något som dominerar till mångt och mycket. Däremot anser de att alla 
kraven är viktiga. Återigen kan balansen kopplas in i bilden för att beskriva en samkörning 
kraven emellan. Vi citerar Stig:  
 
 Även om något krav går före någon gång, ligger de andra kvar på sin nivå. 
 
Hur kraven balanseras och prioriteras är något som projektledarna tror beror på plats och 
situation. Helena menar att mycket säkerligen beror på hur rekryteraren är som person och 
vad den personen har för bakgrund och så vidare. Generellt sett är helhetsbilden något som de 
flesta projektledarna tror styr en anställning.  
 
Vilket utav de tre kraven som var mest avgörande för att just de fick tjänsterna hade 
projektledarna relativt delade uppfattningar om. Tre utav fyra förmodade att personkraven var 
det krav som vägde tyngst inför den slutliga bedömningen. Däremot ansåg Malin att det 
troligtvis var en blandning av de tre kraven som avgjorde bedömningen. Hon tror att det var 
hennes kompetens (som har anknytning till arbetets krav) tillsammans med hennes 
personlighet (personkrav) som påverkade. Dessutom tryckte hon på att hon verkade passa in i 
företaget som helhet (de organisatoriska kraven), att hon skulle komma bra överens med sina 
kommande arbetskollegor. En balans mellan de tre kraven var enligt henne det som avgjorde 
anställningsbeslutet.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur projektledarnas 
svar: 
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� Projektledarna hade sinsemellan relativt lika uppfattningar om att personkrav måste 
överensstämma med arbetets krav och organisationens krav.  

 
� Alla projektledare tror att rekryterarna går mycket på personkemi och magkänsla. 

Personkraven är något de anser prioriteras framför de övriga kraven, även om de andra 
kraven ligger nära till hands. De tror att helhetsbilden styr en anställning, dock med 
tyngdpunkt på personkraven.  

 
� Tre utav fyra projektledare tror att det var personkraven som var mest avgörande i 

deras respektive anställningsbeslut. Malin, den fjärde projektledaren, tror däremot att 
det var en blandning av kraven som gjorde att hon fick tjänsten.  

 
4.5.3 Interaktionen mellan olika krav: rekryteraren vs. projektledaren 
Jämförelsen mellan rekryterarna och projektledarna inom detta ämnesområde kan tänkas 
utgöra en mindre tydlig distinktion med anledning av att intervjufrågorna inom detta område 
var lättare för rekryterarna att besvara.  
 
En nära koppling kan däremot uttydas mellan rekryterarna och projektledarna när det gäller 
synen på de organisatoriska kraven. De har relativt gemensamma åsikter om att 
organisatoriska krav gynnar ett företag på lång sikt. Båda ”parter” anser att personkraven har 
störst betydelse, men att det krävs någon form av balans mellan kraven för allas bästa på en 
arbetsplats. En intressant aspekt från båda parters sida (då främst från rekryteraren Emil och 
projektledaren Helena) är att de båda fokuserar sina svar på personkrav. Vid deras 
förklaringar ”halkar” de automatiskt in på de organisatoriska kraven. Båda framhäver att en 
persons personkrav måste accepteras först och främst, men därefter övergår diskussionerna 
lätt till att personen ska fungera ihop med de andra människorna inom organisationen. Vilket 
utav kraven som däremot vägde tyngst inför den sista avgörande bedömningen var parterna 
relativt eniga om. Sju utav åtta hade inga som helst tveksamheter kring det mest avgörande 
kravet; personkrav. Projektledaren Malin var den enda som påpekade att det borde vara en 
balans mellan de olika kraven, en balans som även vi tror ligger bakom bedömningen även 
om de flesta inte sa det. Om det till exempel står mellan två kandidater i ett slutligt skede, 
borde båda kandidaterna har relativt jämlika kompetenser när det i alla fall gäller arbetets 
krav. Tror rekryterarna inte att just de kandidaterna skulle klara av arbetet tror vi inte att de 
skulle vara kvar till sist. Därför tror vi att arbetets krav diskuteras innan det sista avgörande 
skedet. Däremot förmodar vi, likt de övriga sju respondenterna, att det är personkraven som 
utan tvekan avgör den sista bedömningen. Däremot förs säkerligen diskussioner om hur 
personens egenskaper kommer att passa in i den rådande organisationen. En balans mellan de 
tre kraven, men med fokus på personkrav, anser vi ligger till grund för det slutliga 
anställningsbeslutet.  
 

4.6 Specifika frågor för tjänsten 
Följande avsnitt behandlar frågor gällande just den tjänsten som projektledarna fick. Därmed 
sker ingen konkret återkoppling till våra teoretiska utgångspunkter med den enkla 
anledningen av att frågorna är av mer berättande karaktär.  
 
4.6.1 Ur rekryterarens perspektiv 
Först och främst tänkte vi nämna vilka baskrav de olika rekryterarna hade för deras respektive 
projektledartjänst. Med baskrav avser vi de grundläggande krav som rekryterarna hade på 
deras specifika tjänster som var tvungna att uppfyllas.  
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Baskrav 
 
Gustav, som arbetar som rekryterare på en konsultverksamhet inom infrastruktur, hade 
baskrav såsom teknisk grundsyn, en nyfikenhet på teknik och ingenjörsexamen. Utbildningen 
var det största baskravet, fastän det inte stod i platsannonsen. Därutöver var de sökandes 
nyfikenhet på att lära sig nya saker en viktig förutsättning. Som personer var de tvungna att ha 
en administrativ förmåga och ha en vilja att arbeta med styrning. Ordning och reda var 
dessutom viktiga baskrav. Personen skulle kunna arbeta på ett övergripande plan och inte gå 
in och detaljstyra. Här gällde det att kunna delegera ansvar över detaljer i grupperna.  
 
Hugo, rekryterare på teknik- och entreprenadföretaget, hade mycket konkreta baskrav när det 
gällde projektledartjänsten. Han sökte en person som hade körkort, teknisk kunskap, 
arbetsledarerfarenhet och ett ekonomiskt sinne.  
 
Emil som har hand om rekryteringen på det företag som verkar som leverantör inom 
detaljhandeln, nämnde vikten av en akademisk utbildning. Utbildningen var inte specificerad, 
men hade någon utav de sökande läst företagsekonomi eller projektledning så var det ett plus. 
De sökande skulle heller inte vara för gamla för att Emil och hans medarbetare skulle få 
möjlighet att få denna projektledare att passa in på det sätt de ville. Det stod till och med en 
åldersgräns i platsannonsen. Ytterligare ett baskrav var ett intresse för företagets produkter.  
 
Adam, som fick rycka in som rekryterare när det gällde ett entreprenörsprojekt, angav att 
företaget inte hade några direkta baskrav. Eftersom projektet handlade om entreprenörskap 
var det till grund och botten en förutsättning att projektledaren ändå hade någon form av 
entreprenöriellt synsätt.  
 
Som ovan beskrivits finns inga direkta kopplingar över gemensamma baskrav. Kraven beror i 
grund och botten på vad det är för tjänst och vad som krävs i det arbete projektledaren ska 
utföra. Däremot kan nämnas att en akademisk utbildning varit betydelsefull i respektive 
utannonserad projektledartjänst. Vilken slags utbildning beror däremot helt och hållet på 
vilken bransch projektledaren ska verka inom. Att utbildningen ska passa inom den bransch 
som projektledaren ska arbeta inom kan givetvis ses som något självklart. Det vi trots allt vill 
påpeka är att merparten av respondenterna krävde någon form av akademisk grundutbildning.  
 
Meriter 
 
När det gällde faktorer som ansågs som meriterande för tjänsten ansåg alla fyra rekryterare att 
arbetslivserfarenhet inom samma bransch var en merit. Både Gustav och Hugo som arbetar 
inom det tekniska området betraktade sökande med teknisk erfarenhet som ett stort plus. 
Gustav påpekade även betydelsen av att ha arbetat som projektledare vid en tidigare 
anställning. Emil däremot menade också att det är en stor merit när han märker att sökande 
verkligen vill ha jobbet, då visar de på ett stort intresse. Adam, som inte hade lika tydliga 
formella baskrav som de övriga rekryterarna, såg meriter såsom erfarenhet inom branschen, 
tidigare erfarenhet som projektledare och projektledarutbildning som meriterande. Att ha 
kännedom om hur en projektledare bör leda en projektgrupp var dessutom en merit enligt 
Adam.  
 
Gustav, Hugo och Emil, alla som hade några former av formella baskrav, var inte alls lika 
konkreta och övertygande när det gällde meriter. De poängterade meriternas relevans, men att 
de inte hade några avgörande betydelser för tjänsten. Vi hänger med i deras diskussioner, men 
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något som vi anser är nästintill lustigt är Adam som framhäver mycket konkreta och formella 
meriter när han inte ens har konkreta och formella baskrav. Med tanke på att Adam sedan inte 
anställde någon som hade några av hans uppradade meriter är vår fundering om detta kan 
spegla en ovana att utforma en platsannons. En annan infallsvinkel i hans ”särskiljande” 
jämfört med de övriga rekryterarna kan vara att Adam själv arbetar som projektledare. Han 
har i och för sig aldrig haft den posten som de utannonserade, men däremot är han väl insatt i 
projektledarrollen. Kanske detta speglar hans syn på just denna tjänst, att han bedömer det 
som orelevant att ha fastställda baskrav när tjänsten endast varar ett år.   
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur rekryterarnas 
svar: 
 

� Baskraven som rekryterarna angav var anpassade för just deras respektive tjänster. 
Dock kan nämnas ett generellt baskrav som alla fyra rekryterare poängterade; 
akademisk utbildning. I två av fallen räckte det med en akademisk grundutbildning, 
medan i de övriga två fallen krävdes en specifik akademisk utbildning.  

 
� Generellt sett kan sägas att meriterna som rekryterarna angav hade betydelsefull 

relevans, men de var inte avgörande för anställningsbesluten. Arbetslivserfarenhet var 
den största meriten som alla rekryterare framhävde. Därtill var även ett tidigare jobb 
som projektledare meriterande, likaså om den sökande hade kännedom om hur han 
eller hon bör leda en grupp. Ytterligare en merit var om kandidaterna verkligen visade 
att de ville ha jobbet eftersom det tyder på ett stort intresse. 

 
Tillvägagångssätt och bedömning av de sista kandidaterna 
 
När det gäller frågorna 20-24 + 26-27 ur intervjumallen för rekryterarna (se bilaga 1) har vi 
härmed valt att samköra alla frågor med varandra när vi ”berättar” resultaten från varje 
rekryterare. Eftersom vi här väljer att berätta hur rekryterarna har gått tillväga med 
rekryteringen etc., görs därför ingen sammanfattning av ”berättelserna” mot slutet av avsnittet 
för att undvika upprepning. Frågorna behandlar endast ämnen som rekryterarna har kunnat 
besvara. Vi börjar nedan med Gustav. 
 
Gustav hade tre till fyra kandidater mot slutet av urvalsprocessen. De träffade Stig först (han 
som sedan fick tjänsten). Gustav hade även en mycket erfaren medarbetare till hjälp under 
intervjun, en person som sedan skulle arbeta mycket nära ihop med projektledaren. Både 
Gustav och hans medarbetare kände att allting kändes rätt från början med Stig, både hans 
utbildning, erfarenhet och personlighet. De intervjuade visserligen en till kandidat, en 
kvinnlig. Men enligt Gustav var hon alltför påflugen och hade egentligen fel inriktning. 
Anledningen till att hon ändå var med ända till slutet var på grund av att Gustav egentligen 
hade önskat fler kvinnliga medarbetare och en mer jämnare könsfördelning.  
 
Som rekryteringsverktyg för att underlätta bedömningen utformade Gustav en kravprofil. Den 
profilen gjorde han rätt så ”vass” för att den skulle sticka ut. Enligt Gustav var kraven kanske 
lite väl utdragna. Stig uppfyllde till exempel inte kraven helt och hållet. Han hade mer utav en 
”mjukare” karaktär än kravprofilen. Den kvinnliga kandidaten däremot passade mer på 
kravprofilen än Stig, men inte som person. Gustav kände att kravprofilen var bra, men när han 
träffade Stig kände han direkt att det var honom de ville ha, trots att Stig inte överensstämde 
helt med profilen.  
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Gustav fattade det slutgiltiga beslutet tillsammans med sin biträdande chef, samt med den 
erfarna medarbetaren som skulle arbeta tätt ihop med projektledaren. Gustav litar ofta på sin 
magkänsla. Han märker oftast direkt när någon inte är sig själv utan ”spelar”. Magkänslan styr 
med andra ord till mångt och mycket vid bedömningen av de sökande. Det är den samlade 
bedömningen av en människa i form av språk, uttal och kroppsspråk som påverkar den 
slutliga bedömningen. Att ”känna av” en människa går oftast mycket fort, det är därför 
Gustav ofta litar mycket på sin magkänsla.  
 
Hugo, tillsammans med en annan uppdragsgivare, hade tre kandidater kvar mot slutet inför 
intervjuerna. Den ena var endast teknisk utbildad och saknade många andra egenskaper såsom 
ekonomisinne och arbetsledarerfarenhet som Hugo krävde. Dessutom kändes han 
tillbakadragen vilket inte skulle ha fungerat gentemot övriga personalen. Den andra 
”matchade” mycket bra, men han blev alldeles för dyr för organisationen eftersom han krävde 
för hög lön. Den tredje var Rolf, den som slutligen fick jobbet.  
 
Utifrån all den information som Hugo fick in om de olika kandidaterna kollade han på vad de 
sökande håller på med idag, vad de gjorde alldeles nyss och vilka företag de arbetar på. Deras 
ålder reflekterar han kring sist, för enligt Hugo är det tyvärr så att det nästintill är enbart 
”gubbar” som söker sådana tjänster. Branschen är mycket mansdominerad. Han tittar även 
mycket på hur länge de har jobbat och vilken utbildning de eventuellt har. Är det en relativt 
ung människa tittar han mycket på vad denne kan i grund och botten och om det i så fall finns 
något att bygga på. Utbildningen är däremot helt ointressant för Hugo om den sökande är 60 
år. Har kandidaterna dessutom haft många jobb, kan det tyckas visa olika saker enligt Hugo. 
Antingen har personen blivit utsparkad eller så är denne bara alltför rastlös. Samtidigt menar 
Hugo att det kan vara bra att ha sett mycket, det gäller bara att det finns någon form av 
förnuftig gräns. Inom den bransch som Hugo arbetar inom anser han att gammal kunskap är 
betydelsefull. Oftast vet de personer hur allt ligger till ända från grunden. Hur en person har 
klarat av tidigare projekt inom samma bransch anser Hugo likaså är betydelsefullt att kika på. 
Det bästa sättet att rekrytera någon är ändå genom kontakter menar han. Då får han reda på så 
mycket mer än vid externa sökande.  
 
Emil hade även han tre kandidater till sist. Alla råkade vara kvinnor, trots att det inte spelade 
någon större roll vilket kön personen skulle ha. Emil ansåg bara att det inte fanns några 
manliga sökanden som passade. Däremot var kanske kvinnliga sökanden att föredra eftersom 
dem, enligt Emil, har en närmare relation till deras produkter. Han menar att deras produkter 
är mera utav tjejprodukter än produkter för män. Med anledning av det anser han att kvinnliga 
medarbetare ”förstår” produkten på ett bättre sätt än vad män kanske gör, i alla fall generellt 
sett.  
 
De sista kandidaterna hade alla tre bra utbildningar. Kandidaterna var enligt Emil mycket 
jämlika så därför gick han ”längre ner i kedjan” och tittade till och med på sådant de 
vanligtvis inte brukar fästa så mycket betydelse vid, nämligen deras betyg. Detta gjorde han 
för att kunna lista ut vem som snabbast skulle kunna sätta sig in i uppgifterna. Dock gav 
betygskontrollen inte mycket hjälp, alla tre hade relativt jämna betyg. Till slut tittade de 
mycket på hur personerna var till sättet och då försvann en kandidat som bedömdes vara lite 
för tillbakadragen och blyg för att kunna göra sig hörd. Därefter tog de in de sista två 
kandidaterna, och detta för tredje gången. Till slut gick de faktiskt utifrån vem som de ansåg 
som roligast. Här vill dock Emil poängtera att det inte handlar om att dra vitsar, utan kunna 
tillföra gruppen något positivt. De utgick från att de två sista kandidaterna skulle vara relativt 
likvärdiga när det gällde själva arbetet och att båda skulle ha lätt för att lära sig och så vidare. 
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Men Malin ”vann” till slut genom sitt sätt att vara. Emil trodde att hon skulle kunna skapa en 
bra stämning och kunna tillföra något positivt i gruppen.  
 
Vid denna rekryteringsprocess tittade de på saker som de normalt inte brukar titta på. De fick 
in flera kompetenta och jämna ansökningar, men till slut var de tvungna att till och med kika 
på hur ansökningarna var skrivna och hur de motiverade sig. I detta fall, eftersom de inte 
hunnit lära känna dem särskilt mycket, var de tvungna att ringa referenspersoner. Enligt Emil 
tar de faktiskt hårdast på referenserna eftersom det finns en kunskap om kandidaten hos 
referenspersonen.  
 
I frågan om magkänslan används och påverkar bedömningen svarade Emil att den väger 
tungt. Han påpekar att det hela tiden handlar om att finna en person som passar in. Av hans 
erfarenhet att döma är största problemet att människor uppfyller kompetenskraven men inte 
passar in när det gäller de människor som de ska jobba tillsammans med. Personkemi är enligt 
honom A och O och har mycket stora värden för stämningen i företaget. Raseras någon gång 
en stämning, menar Emil att den oftast tar lång tid att bygga upp igen. Därför vill han inte 
riskera att anställa någon som skulle kunna skapa bekymmer för gruppen.  
 
Adam tog även han in tre kandidater för intervjuer. De var tre stycken som var inblandade 
som rekryterare. Efter intervjun med Helena (som sedan fick tjänsten) var alla tre parter 
mycket eniga om att hon var den de letade efter. Det var en till tjej som var relativt jämlik 
med Helena och henne tog de in för en andra intervju. Men relativt snabbt insåg de ändå att 
det var Helena de ville ha. Den bedömningen gjorde de utifrån det de såg på intervjuerna, men 
även utifrån referenser som de ringde upp och kollade. Att Helena kändes som den rätta låg 
även till grund för hennes sätt att vara, hennes reflektioner och tankar inför tjänsten.  
 
Adam och hans medbedömare använde inga rekryteringsverktyg för att underlätta 
bedömningen eftersom Adam menar på att det inte var någon avancerad tjänst eftersom den 
endast skulle finnas i ett år.  
 
Magkänslan används i relativt stor utsträckning inför det sista avgörande beslutet enligt 
Adam. Han påpekar att de har gått förbi alla övriga kvalificerande aspekter såsom utbildning 
och erfarenheter etc. vid ett tidigare skede. Inför det slutliga beslutet är det alltså magkänslan 
som gäller. Ibland händer det nämligen att han kan få en helt annan magkänsla när han träffar 
personen i fråga, en känsla som kan kännas annorlunda jämfört med den känsla han fick när 
han läste ansökningen.  
 
Reflektion kring rekryteringsverktyg som kan underlätta rekryterarnas bedömningar 
 
Alla fyra rekryterare hade olika åsikter om användbara rekrtyteringsverktyg. Gustav ställde 
upp en hög kravprofil som han utgick mycket ifrån vid hans bedömningar. Projektledaren 
Stig, som fick tjänsten, uppfyllde dock inte alla krav. Då frågar vi oss varför Gustav 
överhuvudtaget ställde upp en kravprofil om han sedan inte följde den? Om han nu går 
mycket på personlighet och magkänslan, hur hjälper då en kravprofil? Gustav kanske ställde 
upp denna ”vassa” kravprofil för att inte få in vilka ansökningar som helst. Profilen kanske 
gjorde sitt i utannonseringen genom att gallra bort de personer som egentligen aldrig skulle 
kunna kvalificera sig till tjänsten. Om det vore så, tycker vi att det var ett smart drag från 
Gustavs sida eftersom kravprofilen verkligen blev ett rekryteringsverktyg. Han fick på så sätt 
hjälp att gallra bort opassande sökande genom att inte ens behöva läsa deras ansökningar.  
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Emil hade tre mycket jämlika kandidater mot slutet, något som gjorde att han tittade på sådant 
som han vanligtvis inte brukar titta på vid rekryteringar. Han gick så att säga ”längre ner” i 
ansökningarna och tittade på hur de var skrivna och vad kandidaterna hade för mål. Han 
tittade till och med på deras betyg för att kunna bedöma vem som snabbast skulle kunna sätta 
sig in i uppgifterna. Något vi själva funderar på är om granskning av kandidaternas betyg 
verkligen kan spegla hur personen kommer att lyckas i den nya arbetsrollen. Ingen utav 
kandidaterna hade någon projektledarutbildning, hur kan det då komma sig att Emil tittade på 
deras betyg? Visserligen kan det spegla hur de generellt klarar av uppgifter, och det inom en 
begränsad tid. Men det vi frågar oss är hur Emil kan bedöma hur personen kommer att klara 
av projektledningsuppgifter om de inte studerat ämnet projektledning? Dessutom ”predikade” 
Emil om alla de egenskaper som krävs för att klara av arbetet som projektledare. Hur kan han 
då tycka att generella instuderingsförmågor kan beskriva hur personen kommer att klara av 
arbetet som projektledare? 
 
Att Adam inte använde några rekryteringsverktyg vid hans rekrytering anser vi är lite 
märkligt. Han själv menade att tjänsten inte är en avancerad tjänst eftersom den endast varar 
ett år. Det viktigaste för honom var att projektet skulle bli lyckat. Men för att ett projekt ska 
bli lyckat krävs det väl en duktig projektledare som kan se till att projektet så att säga rors i 
land? Det sistnämnda är en viktig aspekt menar vi. Dock tror vi att hans ovana att rekrytera 
avspeglar hans uppfattningar kring användbara rekryteringsverktyg.  
 
4.6.2 Ur projektledarens perspektiv 
Projektledarna fick uttrycka sina uppfattningar kring vilka baskrav som deras tjänst 
efterfrågade. Flertalet av projektledarna har uttryckt svårigheten med att besvara frågan 
eftersom de ansåg att frågan passade rekryterarna bättre. Men det vi menar är intressant i 
denna fråga är om båda parter har delade uppfattningar kring baskraven av tjänsten. Detta 
torde i så fall skildra projektledarnas känslor som de hade inför tjänsten innan de fick den. Det 
vi menar är att baskraven utgör en slags utgångspunkt innan de sökande ens bestämmer sig för 
att söka en tjänst.  
 
Vi väljer här att presentera projektledarnas uppfattningar var för sig kring vilka baskrav 
tjänsten efterfrågade.  
 
Baskrav 
 
Stig, projektledaren på konsultverksamheten inom infrastruktur förmodar att företaget 
efterfrågade en person som hade lite nytänk när det gällde hans tjänst. Det största baskravet 
tror Stig ändå var förmågan att få en grupp att fungera.  
 
Rolf, projektledare på teknik- och entreprenadföretaget, antar att ordning och reda var ett 
baskrav. Detta antagande bygger han på att han själv är omtalad som en enorm 
ordningsmänniska (som hans kollegor på hans tidigare arbetsplats benämnt honom) och att 
det var sinnet för ordning och reda som framförallt kvalificerade honom enligt Rolf. Av den 
anledningen tror han att ett gott ordningssinne skulle ha kunnat vara ett baskrav för just hans 
tjänst.  
 
Malin som arbetar som projektledare för leverantören inom detaljhandeln, tror att baskraven 
för just hennes tjänst var att man som sökande skulle vara organiserad och ha ett intresse för 
företagets produkter.  
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Helena, projektledare för entreprenörsprojektet, tror att baskraven var att den sökande skulle 
visa glöd och energi. Hon tror inte att utbildningen var primär i detta fall, utan istället att man 
som person vågar ta plats och visar intresset av att vilja arbeta hårt.  
 
Något som visar sig mycket vanligt bland projektledarnas uppfattningar kring tjänsternas 
baskrav är de inte anger rent formella krav. De fokuserar istället på krav om hur de bör vara 
till sättet istället för att nämna formella aspekter såsom till exempel utbildning eller 
erfarenhet.  
 
Meriter 
 
Vid frågan om projektledarna hade några meriter som vägde tungt för tjänsten besvarade både 
Helena och Malin frågan utifrån saker såsom att de hade rest en del. Helena framförde sina 
udda upptåg som något nyttigt och spännande. Hon hade rest mycket, särskilt till udda 
destinationer. Detta var något som hon tog upp vid arbetsintervjun för den tjänst som hon 
sedan fick. Vi citerar härmed Helenas poäng med resande:  
 

Att resa är en projektledargrej i sig, någon är den naturliga ledaren när man drar iväg 
till Afrika ett halvår. Och ett antal sådana resor har jag gjort i grupp. Det faller sig 
naturligt att det är en viss människa som bokar och ser till att man hamnar på rätt hotell, 
rätt båt och så vidare. Detta kan ses som projektlederi, visserligen i en liten skala, men 
tänket är genomgående.  
 

Helena påpekar betydelsen av ”naturligt” resande. Allt handlar om att våga, på samma sätt 
som ”projektlederi” handlar om att besitta vissa drivegenskaper och våga satsa. Att resande 
kan ses som en merit instämmer Malin också i. Hon framhäver däremot hennes bekantskap 
med det engelska språket eftersom hon vistades i USA ett år och menar att detta har varit en 
fördel till det arbete hon har idag. Malin framhävde att hon, utav sådana erfarenheter, inte blir 
obekväm med att prata engelska, något som hon gör relativt ofta i hennes dagliga arbete.  
 
Helena nämnde även en mer arbetsrelaterad merit. Hon sa upp sig vid sitt tidigare arbete i 
Kalmar eftersom hon ”strävade efter någonting annat” som hon sa. Detta menar Helena visade 
hennes satsning och att hon vågade ”ta steget”, trots att hon sa upp sig utan att ha något annat 
arbete. Hon påpekar även att hon har nämnt detta i de arbetsintervjuer hon har varit på. Och 
det har tydligen inte varit till någon nackdel, snarare tvärtom. Arbetsgivarna poängterade 
tydligen att det visade att hon vågade satsa lite och komma vidare.  
 
Varken Stig eller Rolf, som båda är projektledare inom det tekniska området, nämnde några 
avvikande meriter. De hade inte mycket att påpeka till denna fråga utan berörde mer formella 
meriter såsom erfarenhet.  
 
Varför projektledarna sökte tjänsten 
 
Varför respondenterna sökte tjänsten som projektledare frågade vi inledningsvis vid 
intervjuerna (se fråga 4 i intervjumallen för projektledarna i bilaga 2). Vi väljer däremot att 
redovisa deras svar i detta stycke eftersom det passar ihop med rubriken ”specifika frågor för 
tjänsten”.  
 
Huvudskälet till att Stig sökte tjänsten som projektledare på konsultverksamheten inom 
infrastruktur var för att han ville möta nya människor som kunde dela med sig av sin 
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erfarenhet och lära honom nya saker. Han hade arbetat 15 år inom samma bransch tidigare 
och kände nu att han ville se något nytt.  
 
Rolf sökte projektledartjänsten eftersom han började vantrivas på sin tidigare arbetsplats som 
han hade varit på i 42 år. Arbetsuppgifterna var densamma som på hans tidigare arbetsplats, i 
detta fall var nya arbetskollegor och ny arbetsgivare den enda skillnaden. Han menade på att 
han inte hade något att förlora om han inte hade fått tjänsten, i sådant fall skulle han ha gått i 
förtidspension.  
 
Malin sökte tjänsten som projektledare inom detaljhandeln eftersom hon alltid velat arbeta 
med projektledning. Dessutom tycker hon om att arbeta med flera saker samtidigt och dra i 
många olika trådar som i slutändan ska kunna kopplas samman. Malin tycker dessutom om 
själva projektidén, det vill säga att hon hela tiden ska sträva mot ett mål. Därtill har hon ett 
stort intresse för företagets produkter och tycker om att arbeta med människor.  
 
Helena sökte sin projektledningstjänst egentligen av en ren slump. Hon sökte i själva verket 
en annan tjänst i Kalmar eftersom hon bodde där då. Den tjänsten fick dock en annan. Men 
Helena gav sig inte, utan började ringa runt till det företagets olika kontor runt om i Sverige 
där hon kunde tänka sig att arbeta. Hon fann inga kontor som hade tänkt anställa mer hos sig, 
men en tjej från Karlstad nämnde att några andra sökte en projektledningstjänst (ett yrke som 
hon inte hade tänkt på egentligen). Den processen hade redan dragit igång när Helena hörde 
av sig, men hon fick komma på intervju ändå.  
 
Kvalifikationer för tjänsten 
 
Stig tror att det var hans erfarenhet av projektledning som kvalificerade honom för tjänsten. 
Han tror dessutom att hans strukturerade sida påverkade rekryterarens bedömning positivt.  
 
Enligt Rolf var det hans erfarenhet som kvalificerade honom, att han kunde det han gjorde. 
Han skulle ju få arbeta med exakt samma sak, bara på en ny arbetsplats. Att han är en 
ordningsmänniska tror han inte var till någon nackdel heller.  
 
Malin tror att det var en blandning utav hennes erfarenhet, intresse för produkten och 
människointresse som kvalificerade henne. Hon tror även att hennes kunskaper inom det 
engelska språket förstärkte hennes kvalifikationer.  
 
När Helena sökte tjänsten fick hon summera hennes mål med det kommande arbetet på enbart 
10 minuter. Detta mål överrumplade rekryterarna som själva hade suttit i minst två dagar med 
samma målformulering. Detta tror hon var en utav hennes stora kvalifikationer för just den 
tjänsten. Att hon sedan visade sig påläst, trots att hon kontaktade dem när de redan hade dragit 
igång rekryteringsprocessen, imponerade tydligen rekryterarna. Hon var dessutom ärlig med 
att berätta att hon aldrig har sysslat med projektledning tidigare eller har någon 
projektledningsutbildning.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur projektledarnas 
svar: 
 

� Projektledarna beskrev inga formella baskrav, utan trodde att rekryterarna krävde mer 
personliga egenskaper till tjänsten, det vill säga hur de bör vara till sättet. Ordningsam, 
organiserad, stort intresse för produkterna, glöd och energi var några aspekter som 
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nämndes. Likaså nämndes krav såsom individens nytänk, individens förmåga att 
hantera en grupp samt individens mod att våga ta plats.  

 
� Projektledarna beskrev resande som en merit. Resandet är ”projektlederi” i sig menar 

två utav projektledarna. Att vara bekant med ett visst språk sågs dessutom som 
meriterande. Om en person visar att han eller hon vågar satsa och komma vidare med 
något tror de också kan ses som meriterande.  

 
� Projektledarna sökte sina respektive tjänster eftersom de ville se något nytt och möta 

nya människor. En projektledare sökte tjänsten eftersom hon tycker om att arbeta med 
flera saker samtidigt och mot ett mål. Ett intresse för företagets produkter är även 
något som lockade en projektledarna till att söka tjänsterna.  

 
� Aspekter som projektledarna ansåg som kvalificerande för dem var generellt sett deras 

erfarenhet. Personliga egenskaper såsom ordningsam, strukturerad och ärlig var 
ytterligare kvalificerande uppfattningar. Ett intresse för människor och företagets 
produkter var likaså kvalificerande förmodar de.  

 
4.6.3 Specifika frågor för tjänsten: rekryteraren vs. projektledaren 
Projektledarnas uppfattningar kring tjänsternas baskrav kan generellt tyckas vara mindre 
formella än rekryterarnas fastställda baskrav. Projektledarna nämnde mer personliga 
egenskaper än mer påtagliga krav såsom formell utbildning. Skillnaden mellan Adams krav 
och Helenas uppfattning däremot var oansenliga. Båda diskuterade betydelsen av 
entreprenörskap och sitt sätt att vara. Kanske denne gemensamma kännedom ligger till grund 
för vad det egentligen var för slags projekt.  
 
Rekryterarna och projektledarna hade relativt eniga uppfattningar kring meriter för respektive 
tjänst. Rekryterarna inom det tekniska området nämnde meriter såsom erfarenhet, teknisk 
kompetens och liknande som meriterande, meriter som även projektledarna hade någorlunda 
samma åsikter om. Däremot hade de övriga två rekryterarna och projektledarna delade 
uppfattningar kring meriter som inte har någon arbetsrelatering. De sistnämndas 
projektkaraktär beskriver väl hur meriter såsom erfarenhet av att resa och språkkunskaper kan 
överföras som något positivt till själva arbetet. Meriter till Helenas och Malins tjänster kan 
kartlägga hur deras meriter har framhävt särskilda egenskaper ur dem som kan vara 
betydelsefulla i det arbete de utför. Det vi menar är att själva aktiviteten ”att resa” inte är en 
merit, utan de egenskaper som hör ihop med resandet såsom att våga och ta för sig.  
 
Intressant är att se jämförelsen mellan rekryterarnas och projektledarnas uppfattningar 
angående vad som kvalificerade projektledarna till tjänsten. Gustav och Hugo, som hade mer 
formella krav än de andra rekryterarna, ansåg att deras projektledare framförallt kvalificerade 
sig med anledning av deras erfarenheter. De övriga två rekryterarna hade mer 
personlighetsmässiga krav än de förstnämnda, något som också stämmer överens med vad 
deras respektive projektledare uppfattade vad det var som kvalificerade dem. Alla 
projektledare nämnde någon form av personlig egenskap som kvalifikation. Däremot var det 
endast de rekryterare utan några formella baskrav som ansåg att sådana aspekter kvalificerade 
projektledarna. Vi kan dock inte befästa kvalifikationsgrunderna helt och hållet eftersom vi 
har märkt att rekryterarna har fört diskussioner åt alla håll och kanter när de beskrev hur de 
gick tillväga vid sista bedömningen.   
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4.6.4 Generella frågor kring rekrytering 
Följande avsnitt behandlar frågor som ställdes utifrån en generell utgångspunkt i intervjuerna. 
Frågorna riktas därmed inte till den specifika tjänsten som delkapitlet egentligen behandlat. 
Här betonas betydelsen av rekryterarens utbildning och bakgrund i rekryteringssammanhang.  
 
Betydelsen av rekryterarens utbildning och bakgrund ur rekryterarens perspektiv 
 
På frågan om rekryterarens utbildning och bakgrund har relevans för det slutliga 
anställningsbeslutet finner vi en stor likhet hos rekryterarna där de säger att båda 
komponenterna påverkar rekryterarna. Rekryterare som är lite äldre, eller i alla fall har arbetat 
med rekrytering en längre tid, känner att deras livserfarenhet gjort att de med tiden blivit allt 
bättre inom rekrytering. Vi citerar Emil:  
 

Rekryterarens erfarenhet spelar stor roll, annars är det lätt att basera på fel saker./…/ 
Har man sett rekryteringar som har gått snett ett par gånger, försöker man själv repetera 
för sig själv vad som gick fel eftersom en felrekrytering medför sådana konsekvenser. Så 
det spelar roll att rekryteraren har erfarenhet för att kunna undvika de största misstagen.  

 
Emil inser att det kan finnas eventuella nackdelar med om rekryterarens har en viss utbildning 
eller bakgrund, men han ser fördelarna som övervägande. Han skulle vara beredd att ta den 
risken. Han eftersträvar en så bra organisation och ett så bra lag som möjligt. Därtill ska det 
naturligtvis finnas duktiga personer menar Emil. Han påpekar att så länge det ovannämnda 
verkligen är rekryterarens mål, att det inte finns några sidomål åt något annat håll, så kan han 
inte se några problem alls med att rekryterarens utbildning och bakgrund skulle till exempel 
vara densamma som den person de anställer.  
 
Hugo däremot, som har sysslat med rekrytering ett bra tag, nämner att rekryterarens 
utbildning och bakgrund har enorm betydelse. Det är därför han själv inte håller i intervjuerna 
på kandidaterna utan bara sitter med och betraktar. Han vill att en person som verkligen kan 
gebitet ska genomföra intervjuerna eftersom Hugo själv inte är direkt insatt i de konkreta 
arbetsuppgifterna lika mycket. Hugo som är kompetenschef har mer hand om alla de resurser 
som behövs, han utför inte de uppgifter som kunderna efterfrågar. Däremot kan han ibland 
vara med och bedöma hur personen klarar av mer övergripande uppgifter såsom ledning och 
ekonomiska uppgifter. När det kommer till projektledningsdelen kan han medverka, men när 
det ställs frågor kring de exakta tekniska arbetsuppgifterna överlämnar han bedömningen åt 
någon annan inom verksamheten. Han poängterar betydelsen med detta eftersom de oftast hyr 
ut personal till andra projekt, visserligen inom samma verksamhet men i någon annan stad. 
All personal ska kunna ”flyttas runt” som Hugo beskriver det, därför är det viktigt att all den 
personal som han rekryterar besitter de egenskaper och kompetenser som behövs för att det 
inte ska skapas konflikter och bekymmer inom organisationen.  
 
Gustav nämner likaså att en rekryterares utbildning och bakgrund har relevans för det 
avgörande beslutet. Däremot framhäver han att det inte är särskilt vanligt med externa 
rekryteringar inom hans verksamhet där de utannonserar en tjänst och sedan genomgår hela 
rekryteringsprocessen. I Gustavs verksamhet rekryterar de för det mesta internt. Han menar på 
att det är det bästa och lättaste sättet för att få tag i bra människor. Framförallt sparar det 
pengar eftersom det är svårt att annonsera i Gustavs bransch idag då det är en brist på sådan 
personal de söker; civilingenjörer eller tekniker. Enligt Gustav är det allra bäst att höra med 
kollegor om de känner till passande människor som har den efterfrågade kompetensen.   
 
Adam tror att rekryterarens utbildning och erfarenhet har mycket stor betydelse. Vi citerar:  
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Man utgår ju alltid, vid alla beslut, utifrån sina egna referensramar. Har kandidaten 
samma utbildning som jag så vet jag ju om vad denna person kan och inte kan. Detta kan 
värdesätta mina bedömningar lite högre än i andra fall.  

 
Om Adams egna så kallade referensramar ses som en nackdel eller fördel inför det sista 
beslutet kan han inte bedöma i någon större grad. Däremot ser han det som en fördel om 
kandidaten har samma utbildning som han själv, för då kan han lättare bedöma dennes 
utbildningskunskaper.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur rekryterarnas 
svar: 
 

� Rekryterarna lägger stor vikt vid att rekryterarna påverkar beslutet genom sina egna 
erfarenheter inom branschen eller yrket de rekryterar mot.  

� Så länge rekryterarens mål är att skapa en så bra organisation och ett så bra lag som 
möjligt ser inte flertalet av rekryterarna några nackdelar med detta.   

 
� Ju äldre rekryteraren blir, desto bättre blir han eller hon på att hantera 

rekryteringsprocesser.  
 

� Har rekryteraren samma eller likvärdig utbildning som de sökande får rekryteraren 
lättare att bedöma deras kunskaper.  

 
Betydelsen av rekryterarens utbildning och bakgrund ur projektledarens perspektiv 
 
Projektledarnas uppfattningar kring hur relevant rekryterarnas utbildning och bakgrund har 
gentemot det avgörande beslutet skiljer sig någorlunda åt. Rolf var den enda projektledare 
som ansåg att rekryterarens utbildning och bakgrund inte hade stor betydelse för det sista 
avgörande beslutet. I just hans fall ifrågasatte aldrig rekryteraren egentligen hans kompetens 
utan lyssnade mycket på vad som hade sagts från tidigare medarbetare. Rolf diskuterade ärligt 
om att han inte är insatt i ämnet eftersom han inte har bytt arbete på 42 år och egentligen inte 
kan uttrycka fullkomliga åsikter om relevansen när det gäller rekryterarens utbildning och 
bakgrund eftersom han nästan aldrig suttit i en arbetsintervju. Situationen hade säkerligen sett 
annorlunda ut om han hade suttit i fler arbetsintervjuer.  
 
Stig ansåg att de flesta rekryterare säkerligen har ”rekryteringsbiten i kroppen”, att de vet vad 
de ska fråga och inte fråga. Däremot påpekar Stig att om rekryteraren har gått en hög 
utbildning kan detta påverka hur rekryteraren tar till sig rekryteringsuppgiften.  
 
Malin tror främst att det är viktigt att rekryterarna är flera stycken, om det inte är så att det är 
en enda person som enbart arbetar med rekrytering. Enligt Malin har flera rekryterare större 
möjlighet att se aspekter från olika perspektiv. På så sätt blir det flera ”tycken och smaker”. 
Visserligen blir kandidaten mer utsatt och känner sig säkert mer nervös, men å andra sidan 
finns en fördel i att en rekryterare kanske tycker om vissa sidor hos en kandidat som en annan 
rekryterare inte tycker om. På så sätt ökar chanserna för att någon rekryterare i alla fall ska 
tycka om vissa sidor hos den som intervjuas. Däremot anser Malin att en erfaren rekryterare 
är mer medveten om vilka fällor de kan hamna i etc. Hon kan tycka det vore mer fördelaktigt 
om rekryteraren vet vad han eller hon gör.  
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Helena var den projektledare som ansåg att rekryterarens utbildning och bakgrund har stor 
betydelse för det slutliga anställningsbeslutet. Helena citeras:  
 

Rekryterarnas utbildning och bakgrund anspelar deras sätt att tänka och vilka dem är. Så 
det är klart att det har stor betydelse för vem som får anställningen.  

 
Helena förmodar att rekryterare oftast väljer någon som är lik dem själva. För kandidater som 
till exempel inte har samma utbildning eller bakgrund som rekryteraren själv, menar Helena 
att detta kan vara en nackdel för dem. I hennes fall hade rekryteraren (Adam) samma 
utbildning som Helena, något som hon tror påverkade hans bedömning av henne positivt. 
Övriga kandidater som inte hade samma utbildning som henne och Adam hamnade på så sätt i 
underläge redan från början menar Helena. I Helenas fall har vi den uppfattningen att hennes 
utbildning kan ha gynnat hennes möjlighet till anställning. För att vända på diskussionen 
skulle troligen en potentiell projektledare med ”annorlunda” bakgrund än rekryteraren haft 
svårare att erhålla tjänsten. Vi hoppas att det, för alla sökandes skull, inte är så här överallt, 
utan att denna bedömning endast gjordes i detta fall. Vi menar att sökande med ”annorlunda” 
bakgrund och utbildning än rekryterarens, skulle kunna vara en minst lika god tillgång för 
företaget.  
 
Avslutningsvis presenteras kort de viktigaste resultaten som framkommit ur projektledarnas 
svar: 
 

� Alla fyra projektledare tyckte olika om betydelsen av rekryterarens utbildning och 
bakgrund för det slutliga beslutet. En projektledare tror att rekryterare oftast väljer de 
personer som är mest lik dem själva, medan en annan projektledare anser att 
rekryterare har rekryteringsförmågan ”i kroppen”.   

 
Generella frågor kring rekrytering: rekryteraren vs. projektledaren 
 
Uppfattningarna kring om rekryterarens utbildning och bakgrund har betydelse för det slutliga 
beslutet skiljer sig i den meningen att rekryterarna sinsemellan har samstämmiga åsikter, 
medan projektledarna däremot har relativt skilda uppfattningar. Både respondentgrupperna 
anser ändå att professionalism är viktigt i de fall rekryteraren inte sitter inne med fullständiga 
kunskaper om yrket. För att nämna ett exempel genomför inte rekryteraren Hugo intervjuer 
med kandidaterna själva, utan sitter bredvid och betraktar eftersom han inte har de kunskaper 
som yrket kräver. Ju fler rekryterare bakom intervjuarbordet ju fler bedömningar enligt 
projektledarna. Visserligen kan fler rekryterare göra den som intervjuas mer nervös, men 
enligt projektledarna själva anser de att detta är mer fördelaktigt. Flera rekryterare ökar 
chansen till att någon rekryterare fastnar för vissa sidor hos den sökanden eftersom rekryterare 
oftast kan titta på olika saker.  
 
Rekryterarens utbildning och bakgrund anspelar på deras sätt att tänka menar projektledarna. 
En aspekt såsom ett första intryck bygger mycket på hur rekryteraren själv är till sättet. Detta 
tankesätt har en nära sammankoppling med betydelsen av magkänslan som båda 
respondentgrupper anser har stor betydelse. Båda respondentgrupper kan därför sägas mena 
att rekryterarens utbildning och bakgrund har stor betydelse, för att inte säga avgörande.  
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5. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att knyta ihop intervjuundersökningens resultat och analys med 
vår frågeställning och vårt syfte. Därtill kommer våra egna reflektioner in i bilden.  

 
5.1 Diskussion och slutsatser 
Syftet med vår undersökning har varit att beskriva och jämföra rekryterarens och 
projektledarens uppfattningar kring betydelsefulla kvalifikationer som ligger till grund för 
rekrytering av projektledare. Undersökningens resultat och analys har ökat vår förståelse 
betydligt inom ämnet. Vi är medvetna om att vi inte kan dra några större generella slutsatser 
med anledning av antalet respondenter, men givetvis vill vi framhäva de mest betydelsefulla 
aspekterna inom detta område som vi anser är intressanta att beakta.  
 
Respondentgruppernas resonemang kring viktiga kvalifikationer för projektledaryrket visar på 
en relativt samstämmig syn. Det är inga stora markanta skillnader i deras åsikter. Frågan som 
vi då ställer oss: Är rekryterare och projektledare omedvetet påverkade av den företagsmiljö 
de befinner sig i? Detta är något vi anser kan ha en förklaring till de samstämmiga åsikterna. 
En intressant tanke är om projektledarna hade svarat annorlunda om de hade fått besvara 
frågorna innan de börjat på sin nya arbetsplats. Vi tror att svaren kan ha anpassats efter den 
miljö som projektledarna befinner sig i.  
 
För att kunna kvalificera sig till projektledaryrket är både rekryterare och projektledare 
rörande överens om att personliga egenskaper har en stor betydelse. Rekryterarna ser till hur 
personen kommer att passa i organisation som helhet och är måna om att de gör rätt val, inte 
bara för dem själva utan också för medarbetarna. Samtidigt är det viktigt att förstå att 
rekryteraren inte ställer upp krav på onödiga egenskaper utan någon anledning eftersom 
projektledaryrket är så pass mångfasetterat. Det blir en slags förutsättning att kunna hantera 
många olika arbetsuppgifter. För projektledarna handlar de personliga egenskaperna mer om 
att visa på en flexibilitet och anpassningsförmåga. För dem gäller det att försöka framhäva de 
styrkor som kan behövas i det specifika jobbet. Våra respondenter anger flera egenskaper som 
är betydelsefulla, det är inte en specifik egenskap som väger tyngre än någon annan. Några av 
de mest betydelsefulla egenskaperna som båda parter nämner är att projektledaren bör vara 
drivkraftig och en god kommunikatör. Han eller hon måste våga ta för sig och stå på sig. 
Därtill måste projektledaren ha viljan och förmågan att framföra rätt budskap till rätt person. 
Genom att ha en bra dialog med bland annat projektdeltagarna kan projektledaren enklare 
inspirera och engagera sina medarbetare på ett trovärdigt sätt, vilket anses som betydelsefullt. 
Vidare anser de att projektledare som agerar strukturerat och har en samordnande roll har 
lättare att driva projekt på ett övergripande sätt genom att kunna förutse eventuella problem. 
Ytterligare egenskaper som framhävts som betydelsefulla är att projektledaren bör kunna vara 
självgående och vara nyfiken på att lära sig nya saker. Vi ser det som att de egenskaper en 
projektledare bör besitta kan liknas vid ett ”smörgåsbord”, något som också teorin bekräftar. 
Projektledaren bör kunna plocka fram de egenskaper som han eller hon behöver i en specifik 
situation, eftersom arbetet för det mesta handlar om många olika arbetsmoment.  
 
Alla rekryterare anser att formell utbildning har betydelse i den grad att de sökande har en 
bättre förmåga att kunna ta till sig de nya arbetsuppgifterna och tillägna sig uppgifterna på ett 
snabbare sätt, oavsett vilken utbildning de har. För projektledarna har formell utbildning 
också betydelse men inte i lika stor utsträckning. De menar att de kan klara av uppgifterna 
ändå, men att det underlättar om de har en passande utbildning. Att rekryterarna anser att 
utbildning är betydelsefullt kan tänkas bero på att det ger en form av garanti att personen har 
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en förmåga att tillskansa sig lärdomar och erforderlig kunskap inom ett specifikt område. Har 
rekryteraren dessutom själv kännedom om en specifik utbildning kan det sägas bekräfta 
innehållet av vilka kunskaper som den sökande borde kunna besitta.  
 
Rekryterarna anser att arbetslivserfarenhet utgör en viktig kvalifikation då en ny tjänst ska 
tillsättas. En lång erfarenhet inom samma område kan spara mycket tid och pengar för 
företaget, eftersom de då inte behöver lägga några större resurser på introduktion för den 
nyanställde. Hur rekryterarna förhåller sig till en sökandes erfarenhet kan dock variera 
beroende på vilken bransch företaget vistas inom. Vissa rekryterare ser gärna till exempel 
nyexaminerade sökande utan arbetslivserfarenhet, eftersom de då har den senaste kunskapen 
men också för att arbetsgivaren då lättare kan forma personens arbetssätt. Vi anser att oavsett 
vilket förhållningssätt rekryterarna har gentemot erfarenhet så gör de ett val som är mest 
lämpligt för den tjänsten. Det innebär att inget förhållningssätt är bättre än det andra. 
Projektledarna har däremot inte en lika enad uppfattning kring arbetslivserfarenhet. Vi ser att 
de projektledare med rutin lägger en större vikt vid betydelsen av erfarenhet jämfört med de 
projektledare som saknar rutin. Samtidigt framhåller de projektledare som saknar rutin att 
erfarenhet skulle kunna underlätta arbetet i vissa situationer. Betydelsen av erfarenhet som 
sådant har därmed visat sig vara relevant från bådas perspektiv.  
 
Förmågan att ”hålla” i ett projekt bygger mycket på projektledarens egenskaper enligt 
respondenterna. Däremot är det enligt oss inget som säger att det räcker med personliga 
egenskaper för att kunna hantera ett projekt. Har personen i fråga en passande utbildning inom 
ämnet kan personen säkerligen tillvarata de kunskaper han eller hon har lärt sig och sedan 
utnyttja dessa till projektet. Denna sistnämnda uppfattning är inget som majoriteten av 
rekryterarna helt håller med om, något som vi anser är lite märkligt. Vi har fått den 
uppfattningen att rekryterarna anser att de personliga egenskaperna inte är något som är 
vanligt att utveckla utifrån sina utbildningar. De bygger mer på att egenskaperna förstärks 
genom mångårig erfarenhet. Varför skulle till exempel en projektledningsutbildning inte 
kunna möjliggöra en vidareutveckling av individens personliga egenskaper? Mycket utav det 
som studeras inom projektledning, något som även flera utav våra rekryterare vet om och 
även har studerat själv, handlar inte bara om olika verktyg och praktiska tillvägagångssätt. 
Sociala processer såsom gruppdynamik är minst lika vanligt att behandla. Vi undrar då varför 
sådana kunskaper inte skulle kunna vara lika värdefulla inför en projektledningstjänst?  
 
För de projektledare som har flera års arbetslivserfarenhet utgör däremot erfarenhet från 
projektledning och branschkännedom viktiga kvalifikationer för yrkesrollen. De kan 
tillsammans med sina personliga egenskaper och de kunskaper de besitter, känna att de är 
lämpade för andra projektledartjänster oavsett om det är inom samma bransch eller inte. 
Erfarenheten ger en trygghet och en grund att stå på samt en känsla för vad som fungerar och 
inte fungerar i det långa loppet. De projektledare som däremot saknar utbildning inom 
projektledning och likaså arbetslivserfarenhet, känner att en projektledningsutbildning skulle 
ha kunnat vara behjälplig i deras arbetsuppgifter.  
 
Projektledarna Helena och Malin har istället fått lyfta fram andra kvalificerande aspekter 
eftersom de inte har hunnit skaffa sig någon arbetslivserfarenhet. Vi anser att det kan spela en 
avgörande roll för hur projektledaren själv marknadsför sig när det gäller att söka en viss 
tjänst. Helena och Malin har fått framhäva hur de själva är som personer. Detta har gjorts för 
att visa på deras lämplighet att kvalificera sig för projektledaryrket. Genom att lägga fram 
vilka roller de tagit eller hur de agerat i olika situationer har de lyckats förmedla hur de kan 
hantera en projektledartjänst. Genom att kunnat uppvisa deras målmedvetenhet, intresse för 
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verksamheten och en vilja att utvecklas har detta hjälpt dem mot målet att erbjudas ett yrke 
som projektledare. Att personer som Helena och Malin framhäver sina personliga egenskaper 
framför utbildning och erfarenhet då de söker jobb ser vi inte som något konstigt. På ett eller 
annat sätt måste ju inträdet på arbetsmarknaden göras och är då personligheten det som avgör 
så må det vara så.  
 

5.2 Avslutande reflektioner 
Det som är intressant att reflektera kring är de uppfattningar som projektledarna har bidragit 
med. Det som projektledarna tycker har betydelse för att kvalificera sig till en 
projektledartjänst görs utifrån personliga förutsättningar. De egenskaper som projektledarna 
framhäver om sig själva samstämmer med våra uppfattningar om personerna då vi träffat 
dem. Rolf med sina 42 år i branschen tycker självklart att erfarenhet och känsla för ordning är 
det som har kvalificerat honom för tjänsten, medan Malin som är öppen och spontan till sättet 
istället tror att hennes intresse för människor var en del av det som meriterade henne. Det 
innebär att det inte finns ett entydigt svar på vilka personliga kvalifikationer som väger tyngst 
då en projektledare ska anställas, utan att det snarare ligger i betraktarens ögon. Däremot är en 
kvalifikation i sig att vara den man utger sig för att vara. Genom det kan en person gå långt. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att betydelsefulla kvalifikationer för att arbeta inom 
projektledaryrket kan ses utifrån olika resonemang. Personliga egenskaper sägs utgöra en 
större grund för den slutliga bedömningen än formell utbildning och arbetslivserfarenhet. De 
personliga egenskaperna måste dessutom passa in på den befintliga arbetsplatsen.  
 
Betydelsefulla kvalifikationer vägs emot varandra beroende på vad det är för 
projektledartjänst. Det gör därmed att personliga egenskaper väger tyngre ibland, medan det i 
andra fall kan vara arbetslivserfarenhet eller utbildning som prioriteras. Kvalifikationerna är i 
olika grad lämpliga i förhållande till den specifika projektledartjänsten. Vi anser därför att det 
måste råda en balans mellan olika kvalifikationer för att arbetsuppgifter och samspel i 
organisationen ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Mönstret som då uppstår kan 
därmed säga något om hur individen kommer att prestera i sin yrkesroll. Vi bedömer det som 
så att det därmed blir viktigt att se till många olika delar för att kunna avgöra lämpligheten för 
den specifika tjänsten, inte att fokusera på ”rätt” utbildning, ”rätt” arbetslivserfarenhet eller 
”rätta” egenskaper.  
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6. Avslutande diskussion 
 

Som avslutning återspeglas undersökningen som helhet samt att våra förslag till fortsatt 
forskning inom detta område ges. 

 

6.1 Återspeglingar kring undersökningen som helhet 
Valet av intervjuer kändes mycket passande med hänsyn till undersökningens syfte. Genom 
de semistrukturerade intervjufrågorna fick vi ett önskvärt ”djup” som vid övriga 
tillvägagångssätt kanske hade varit svårt att uppnå.  
 
Faktorer som kan tänkas ha påverkat resultatet är till exempel om respondenterna möjligtvis 
blivit påverkade av yttre faktorer innan själva intervjuerna. Yttre faktorer skulle kunna vara 
vilken dag i veckan och tid på dygnet vi har intervjuat. Vi anser att resultatet av 
undersökningen påverkats av både vilken dag och tidpunkten i den bemärkelse att alla 
respondenterna själva fick välja en dag och tidpunkt som passade dem. Vi gjorde allt för att 
inte bara ”klampa in” på respondenternas arbetsplatser, utan försökte anpassa oss så gott det 
gick. Som ett exempel på detta åkte vi till Örebro för att intervjua en respondent bara för att 
han inte skulle behöva anpassa sig efter oss (observera dock att vi fortfarande bara använt oss 
av respondenter avgränsade till Värmlands län. Denna respondent har sin huvudsakliga 
arbetsplats i Karlstad, men visade sig även vara i andra städer i veckan också). 
 
Vårt objektiva förhållningssätt bör ha påverkat undersökningens giltighet i den bemärkelse att 
vi som utgångspunkt försökt att bearbeta material objektivt. 
 

Vi kommer aldrig att helt kunna befria oss från de sätt att observera situationer som vi 
föredrar, och från våra förutfattade idéer. Men vi kan bli mer medvetna om oss själva. 
(Gail Levine)114  

 
Vi vill med detta citat belysa vikten av att vi har försökt att vara objektiva samtidigt som vi 
inser att ett helt objektivt förhållningssätt inte är fullt möjligt. Som vi tolkar Levine i citatet 
ovan bör en medvetenhet om ens egna begränsningar (beträffande undersökarnas möjlighet att 
vara helt objektiva) leda till en starkare giltighet än om denna medvetenhet inte förekommit. 
 
Beträffande den litteratur som undersökningen har använt sig av ska läsaren vara medveten 
om att ett annat urval av litteratur givetvis kunnat leda till ett annat resultat och därmed en 
annan bearbetning av det material som samlats in. Som exempel kan litteraturvalet av 
kompetens, projektledarens kompetensområden och interaktionen av olika krav nämnas och 
som gör denna undersökning mer lämpad att jämföras med liknande undersökningar med 
likartade angreppssätt. Jämförelser av sådant slag skulle troligen göra resultatet av denna 
undersökning än mer givande och bekräftande. 
 

6.2 Fortsatt forskning 
Vi har med vår undersökning studerat vem som får jobb som projektledare. En annan 
intressant aspekt vore att undersöka vem som inte får jobb som projektledare. Att studera och 
granska de personer som inte valdes vidare till en anställning kanske kan klargöra 
rekryteringsprocessen på ett annat intressant sätt. Rekryteringsprocesser rent generellt är 

                                                 
114 Ely (1993) s. 62 
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intressanta i sig, så att studera vem som inte får jobb bör nödvändigtvis inte ha direkt koppling 
till projektledaryrket.  
 
En annan intressant forskningsidé är att studera projektledningsutbildningens framtida 
betydelse. Som nämndes i inledningen har projektämnet som sådant fått större fokus idag 
jämfört med tidigare. Dock är begreppen projekt och projektledare fortfarande idag relativt 
diffusa, trots den ökande utbredningen. Hur ser projekt och projektledarnas framtid ut? 
Kommer begreppen att bli mera legitimerade och utgöra en tydligare innebörd? Om det skulle 
visa sig att begrepp som projekt och projektledare blir mer definierbara och allmänt erkända, 
kan då projektledningsutbildning få mer värde på arbetsmarknaden? Vilken slags utbildning 
inom projektledning kan då tänkas vara nödvändig?  
 
Utav våra åtta respondenter var det enbart två kvinnliga projektledare som deltog. Är 
projektledaryrket en mansdominerad värld? Hur ser arbetsgivare samt omgivningen på 
kvinnliga projektledare? Dessa frågor skulle också vara mycket intressanta att undersöka. 
 
Ytterligare en aspekt att undersöka inom projektledningsområdet vore att studera hur 
företagsmiljön påverkar projektledarna. Vi intervjuade våra projektledare på deras respektive 
arbetsplatser. Vi har reflekterat kring om projektledarnas svar möjligtvis kan ha påverkats 
utifrån den miljö de befinner sig i. Detta är inget som vi har studerat i denna undersökning, 
men som kanske vore intressant för andra att beakta.  
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Bilaga 1. Intervjumall – rekryterare 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur lång tid har du arbetat med rekrytering? 
2. Har du någon utbildning inom rekrytering, i så fall vilken? 
3. Hur många anställda projektledare har företaget anställda/har företaget rekryterat? 
4. Har du själv erfarenhet som projektledare? Om ja, i så fall i vilken omfattning? 
5. Har du själv någon utbildning inom projektledning? 

 
Kompetens 
 

6. Kan du berätta vad kompetens innebär för dig? 
7. Vilken kompetens behöver en projektledare ha? 

 
Projektledarens kompetensområden 

 
8. Hur viktigt är det att en projektledare har kunskap om organisationen där projektet ska 

genomföras? 
9. Vilka kunskaper om organisationen är viktiga för att en projektledare ska kunna agera 

trovärdigt som ledare? 
10. Vilka egenskaper anser du vara viktiga för denna projektledartjänst? 
11. Vilken formell utbildning ser du gärna att sökande har? 
12a. Vilken typ av företag/organisation ser du gärna att den sökande har arbetat vid 
tidigare? 
12b. Vilka typer av kunskaper ser du gärna att den sökande har erhållit vid tidigare 
anställningar? 
13. Anser du att det är avgörande om den sökande har erfarenhet inom branschen? 
14. Vilken betydelse har det om den sökande har erfarenhet i projektledning? 
15. Anser du att det är viktigt att den sökande har erfarenhet av ledarskap för att klara av 

arbetet? 
16. Hur ser du på projektledarens förmåga att skapa kontakter, internt och externt? Är det 

avgörande för projektets framgång? 
 
Interaktionen mellan olika krav 
 
Vi kommer att ställa en fråga som innefattar olika krav. För att du ska kunna svara på frågan 
och förstå innebörden av dessa krav, vill vi först förklara dem kort: 
 

Personkrav - individens kompetens och önskemål.  
Arbetets krav - förväntningar som arbetstagaren ska leva upp till i form av allmänna 
och arbetsrelaterade prestationer.  
Organisatoriska krav - innefattar bland annat företagets kultur och normer. 

 
17 a) Hur viktigt är det att personkrav överensstämmer med arbetets krav och 
organisationens krav?  

 
b) Finns det något krav som prioriteras framför de andra? Varför?  
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Specifika frågor för tjänsten 
 
18. Kan du berätta vilka baskrav ni hade för denna tjänst? 
19. Vad tycker du är meriterande för tjänsten? 
20. Kan du berätta hur bedömning och beslutsfattande gick till av de sista aktuella 

kandidaterna? 
21. Hur tolkade du all den information du fick in om de olika kandidaterna, utifrån vilka 

kriterier? 
22. Använder ni er av några rekryteringsverktyg för att underlätta bedömningen, till 

exempel kravprofil? 
23. Hur utvärderades de sista sökanden utifrån befattningsbeskrivningar/ kravprofiler? 
24. Hur kom ni fram till det slutgiltiga beslutet och vem fattade det? 
25. Vilket/vilka instrument var mest avgörande för den slutgiltiga bedömningen? Utifrån:  

– Personkrav 
-  Arbetets krav  
–  Organisatoriska krav 

 
Avslutande frågor 
 

26. Hur och i vilken utsträckning används ”magkänsla” vid bedömning av de sista 
sökande? 

27. Hur viktig är ”magkänslan”? 
28. Vilken relevans har rekryterarens utbildning och bakgrund för det slutliga beslutet? 

Finns det för- och nackdelar? 
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Bilaga 2. Intervjumall – projektledare 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Har du någon utbildning inom projektledning? I så fall vilken och på vilken nivå? 
3. Har du tidigare arbetat som projektledare i någon annan organisation?  

Om ej, vad har du arbetat med tidigare?  
4. Varför sökte du den här tjänsten?  

 
Kompetens 
 

5. Kan du berätta vad kompetens innebär för dig?  
6. Vilken kompetens anser du att en projektledare bör ha?  

 
Projektledarens kompetensområden 
 

7. Hur viktigt är det att en projektledare har kunskap om organisationen där projektet ska 
genomföras?  

8. Vilka kunskaper om organisationen är viktiga för att en projektledare ska kunna agera 
trovärdigt som ledare?  

9. Vilka egenskaper anser du vara viktiga för just denna projektledartjänst? 
10. Anser du att formell utbildning är viktigt vid sökande av projektledningstjänster?  
11. Anser du att erfarenhet inom branschen där projektet genomförs är viktigt/nödvändigt 

för att kunna agera som en effektiv projektledare?  
12. Vilken betydelse har erfarenhet i projektledning?  
13. Anser du att erfarenhet av allmänt ledarskap är avgörande för att klara av ett arbete 

som projektledare?  
14. Anser du att förmågan att skapa kontakter, både internt och externt, är avgörande för 

ett projekts framgång? 
 
Interaktionen mellan olika krav 
 
Vi kommer att ställa en fråga som innefattar olika krav. För att du ska kunna svara på frågan 
och förstå innebörden av dessa krav, vill vi först förklara dem kort: 
 

Personkrav - individens kompetens och önskemål.  
Arbetets krav - förväntningar som arbetstagaren ska leva upp till i form av allmänna 
och arbetsrelaterade prestationer.  
Organisatoriska krav - innefattar bland annat företagets kultur och normer. 

 
15 a) Hur viktigt är det att personkrav överensstämmer med arbetets krav och 
organisationens krav?  

 
b) Anser du att det finns något krav som prioriteras framför de andra? Varför?  

 
Specifika frågor för tjänsten 
 

16. Vilka baskrav anser du att denna tjänst efterfrågade? 
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17a. Vad tror du det var som kvalificerade dig för tjänsten? 
b. Tror du att du hade några meriter som vägde tungt för tjänsten?  
c. Vilket utav följande instrument tror du var mest avgörande för att just du fick 
tjänsten?  

– Personkrav 
– Arbetets krav 
– Organisatoriska krav 
 

Avslutande frågor 
 

18. Vilken relevans tror du att rekryterarens utbildning och bakgrund har för det slutliga 
anställningsbeslutet?  
Finns det för- och nackdelar? 
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Bilaga 3. Sammanfattning av intervjuer 
 
 
Intervju med Stig, projektledare i en konsultverksamhet inom infrastruktur 
22 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Stig har en fyraårig teknisk högskoleutbildning i botten. Han har läst tre kortare 
projektledningsutbildningar. Stig har tidigare arbetat som projektledare både nationellt och 
internationellt för ett stort företag som producerar fordon till kollektivtrafiken. Huvudskälet 
till att han sökte nytt jobb var att han ville möta nya personer som kunde dela med sig av sina 
erfarenheter och lära honom nya saker utanför den bransch han tidigare arbetat inom.  Han 
tycker det är mycket viktigt att bygga ut infrastrukturen och hoppas genom det nya jobbet 
kunna dra sitt strå till stacken.  
 
Kompetens: För Stig innebär kompetens att kunna bena isär uppgifter som man ställs inför i 
mindre steg. Han tycker inte det är fel med spetskompetens, men det viktigaste är ändå att det 
finns en bas att stå på. Kompetens är att kunna lösa den uppgift man ställs inför så att både 
beställare och kund är nöjd vid leveransen säger Stig. 
 
Han tycker att en projektledare ska vara strukturerad och ha ett ledarskap som kan anpassas 
efter uppdraget. Projektledning handlar om att samordna, lägga upp strategier, sätta upp mål 
och styra mot dem. Stig tror att det gäller för en projektledare att vara en form av psykolog 
och kunna övertyga människor på ett bra sätt. Vidare handlar arbetet om att lägga upp 
handlingsplaner så att alla i gruppen kan gå mot samma mål. Stig tycker att en projektledare 
ska kunna parera stora störningar som uppstår så att dessa minimeras, det underlättar 
kommande arbetsuppgifter.  
 
Projektledarens kompetensområden: Stig anser att projektledarens kunskaper om 
organisationen är en mycket viktig bas, eftersom det är där man omfördelar och lägger 
handlingsplanerna. Det är också i organisationen som de olika resurserna finns. För att kunna 
agera trovärdigt som ledare tror Stig att det egentligen handlar om att kunna känna hur 
personer fungerar framförallt under problemfas och stressfas. Projektledaren bör också vara 
duktig på att göra riskbedömningar, det gör att alla inblandade då är väl förberedda när 
störningen dyker upp. 
 
För just den tjänsten som Stig har anser han att ledarskap, kvalitetstänk och delaktighet är 
viktiga egenskaper att ha. Han tror på ansvar under frihet, men märker han att det inte 
fungerar går han in bredvid och stöttar. En projektledare måste också hela tiden i förväg 
kunna förutse vad som kan komma att ske. Stig drar en parallell till schackspelare som hela 
tiden ligger några drag före. 
 
Stig tror inte att formell utbildning är viktig för att söka projektledartjänster. Han tror snarare 
på erfarenhet. Däremot anser han att projektledare i grunden inte kräver branscherfarenhet. 
Han menar att en projektledare måste kunna lita på den kompetens som finns inom projektet, 
ända tills man själv nött in uppdraget och fått en känsla för det. Stig anser att det är bra att 
skapa en baskunskap men att han aldrig kommer att lära sig detaljerna även om han vill. 
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Erfarenhet av allmänt ledarskap kan vara grunden i framgång eller motgång. Projektledaren 
måste kunna dela med sig av sin tro på uppgiften så att alla tror. Något som han själv tycker är 
svårt. Det handlar på något vis om att kunna övertyga. 
 
Förmågan att kunna skapa kontakter anser Stig är mycket viktigt, eftersom det bland annat 
hjälper till då störningar uppstår. Det är viktigt att kunna utnyttja de resurser som går att få tag 
i eftersom det är en så pass smal bransch. 
 
Interaktionen mellan olika krav: Stig tror att alla kraven är lika viktiga, att det är en balans. 
I vissa uppdrag kan något krav gå före men då ligger de andra kvar på sin nivå. Han anser att 
det är en samkörning. 
 
Specifika frågor för tjänsten: Även fast han inte fått det bekräftat så tror Stig att baskraven 
för tjänsten var lite nytänk, men också få gruppen att fungera genom att lyssna av 
organisationen. Stig tror att det var hans erfarenhet som projektledare och att han framställde 
sig som mycket strukturerad som kvalificerade honom för tjänsten. Han kan inte komma på 
några andra meriter som kan ha haft betydelse. Stig tror och hoppas att det var hans 
personkrav, det vill säga hans kompetens som var mest avgörande till att han fick tjänsten. 
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Intervju med Gustav, rekryterare i en konsultverksamhet inom infrastruktur 
22 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Gustav är utbildad ingenjör. Sedan 1998 har han arbetat som chef, innan dess var 
han vägprojektör. Arbetet som chef innebär bland annat att ha hand om personalfrågor och 
rekrytering. Gustav har gått olika chefsutbildningar, där han fått utbildning i gruppsykologi 
och beteendemönster. Utbildningarna gör att han känner sig ha bra kunskap om hur 
människor ska tolkas. Gustav har aldrig själv arbetat som projektledare, däremot har han gått 
en projektutbildning, där gruppdynamik var en del i utbildningen. Detta är Gustavs första 
rekrytering av en projektledare. 
 
Kompetens: För Gustav finns det två typer av kompetens; teknisk eller faktisk kompetens 
och praktisk kompetens. Den tekniska kompetensen utgörs av någon typ av utbildning, medan 
den praktiska kompetensen består av olika färdigheter som tillvaratas genom att lära sig i 
arbetslivet. Efter lite resonerande ändrar Gustav sig och menar att kompetens består av tre 
områden. Han rangordnar dem efter deras betydelse, personlighet, erfarenhetskompetens och 
teoretisk kompetens. Den sociala kompetensen anser han vara viktigast, den talar om vilka 
drivkrafter en person har och hur denne passar in i organisationen.  
 
Han anser att den personliga kompetensen är viktigast hos en projektledare. Projektledaren får 
gärna vara ordningsam och strukturerad. Det är bra om han eller hon är en god arbetsledare 
som inte går in och styr i detaljer, utan istället gör det övergripande. En god arbetsledare kan 
anpassa sitt sätt att vara efter den situation som denne befinner sig i. Han ser det inte som 
någon nackdel om projektledaren har någon form av teoretisk kunskap inom projektledning.  
 
Projektledarens kompetensområden: Gustav tycker att det är mycket viktigt att 
projektledaren har kunskap om organisationen där projektet ska genomföras. Det som är 
viktigast är att projektledaren har kunskap om vilka personer som han eller hon ska 
projektleda, själva organisationen tycker han är mindre viktigt eftersom den kan se olika ut på 
papperet och i verkligheten. För att agera trovärdigt som projektledare bör denne ha kunskap 
om vilka delegeringsordningar som finns inom organisationen. Det underlättar bland annat då 
projektet är i behov av fler resurser. Gustav tycker att Stig har de egenskaper som är viktiga 
för att klara av hans projektledartjänst. Gustav tycker att Stig har rätt utbildning och är 
nyfiken på att lära sig mer. Dessutom har han den administrativa förmågan som krävs för att 
styra arbetet på ett övergripande sätt. 
 
Om Gustav fick välja skulle han gärna se att projektledare med ingenjörsexamen sökte till 
tjänsten, en fyraårig teknisk högskoleutbildning skulle räcka, eller en högskoleingenjör med 
120 poäng.  En person med projektledarutbildning skulle inte vara fel, han vet dock inte om 
det finns någon ingenjörsutbildning som är inriktat mot projektledning. Bland det viktigaste är 
ändå att personen som söker tjänsten har ett intresse av att arbeta med teknik. När Gustav 
tittar på vilka eller vilken tidigare branscherfarenhet som den sökande har, vill han helst ha 
någon från byggbranschen, gärna från entreprenadsidan. Det är däremot mycket svårt att få 
tag på. Därför tycker han att det är ett stort plus om de lyckas hitta någon inom entreprenad, 
fastighetsbranschen eller marksidan. Dock väger de personliga egenskaperna tyngre. De 
arbetslivserfarenheter som har stor betydelse då Gustav ska rekrytera en projektledare är 
prioritet ett att han eller hon har branschkännedom och att projektledaren kan styra projekt på 
ett övergripande plan. Stig hade bra erfarenhet från sin tidigare arbetsplats att jobba just på 
detta sätt att kunna se strukturer och bryta ned komplexa projekt i mindre delar. 
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Då denna tjänst skulle tillsättas hade det stor betydelse om projektledaren hade tidigare 
erfarenhet av just projektledning, eftersom Gustav var ute efter just projektledarens 
kompetens, att kunna styra flera olika projekt samtidigt på ett övergripande sätt. Däremot 
hade det mindre betydelse om personen hade andra tidigare ledarerfarenheter. Det är 
personligheten som spelar in och får betydelse för om personen kan klara av arbetet. Han tror 
att det ger sig själv rätt snabbt om en person är lämpad att leda projekt. Vidare menar han att 
de personer som blir projektledare vill leda och styra andra människor. Enligt Gustav är det 
också mycket viktigt att projektledaren har en god förmåga att skapa relationer till andra 
människor, eftersom deras projekt aldrig går från A till B. Projektledaren måste hela tiden 
kommunicera med beställare, allmänheten och så vidare. 
 
Interaktionen mellan olika krav: Det är viktigt att alla tre krav överensstämmer med 
varandra. Det går inte att ta in fel person, speciellt då det är en projektledare som har en 
definierad roll och kräver vissa personligheter. Gustav tänker hela tiden på hur personen som 
han ska anställa passar in i den övriga gruppen. Det enda fel han egentligen ser med Stig är att 
han inte är kvinna för strukturens skull. Gustav hade en kvinna på intervju för 
projektledartjänsten, men kände att det inte skulle bli bra, det skulle skära sig med de övriga i 
gruppen. Stig hade däremot den ödmjukheten och lugnet som behövdes för tjänsten. 
 
Specifika krav för tjänsten: Baskraven utan tvekan var att ha jobbat som projektledare. Då 
Gustav skulle fatta besluta om vem de skulle anställa gjordes intervju utifrån två kandidater. 
Först träffade Gustav och hans arbetskollega Stig. Det kändes rätt i magen på en gång. Han 
svarade på ett bra sätt. Gustavs arbetskollega var helnöjd och satt och log under intervjun. 
Därefter träffade de en dam, men det kändes fel från början. Hon hade fel inriktning och ville 
för mycket. De beslutade sig snabbt att Stig var rätt person trots att de fick in ett par CV till. 
 
För att tolka informationen om kandidaterna läste Gustav igenom deras CV för att klargöra 
vilken bakgrund de hade samt vilka mål respektive kandidat hade. Stor del av tolkningen 
utgörs av magkänsla då Gustav träffar de olika kandidaterna. Hur ser deras kroppsspråk ut, 
hur uttrycker de sig och svarar de med eftertanke? Till sin hjälp i bedömningen använder sig 
Gustav också av en kravprofil. Han ville att kravprofilen skulle sticka ut och vara rätt så 
spetsig, vilket gjorde att han drev kraven lite väl långt ut. Det gjorde att Stig inte riktigt 
uppfyllde alla krav, men däremot den kvinnan som inte fick tjänsten. Stig passade mer in på 
sin personlighet och bakgrund, han var mer lagom.  
 
Det slutgiltiga beskedet togs av Gustav efter samråd med sin arbetskollega och den biträdande 
chefen. Både Gustav och hans kollega var mycket överens i beslutet. 
 
Övrigt: Gustav tycker att magkänslan är mycket viktig då han träffar personer för en 
anställningsintervju. Han använder magkänslan för att göra en samlad bedömning av personen 
i form av språk, uttal, kroppsspråk, ja allting. Han tycker själv att människor är bra på att 
känna av och att det bara tar ett par sekunder innan du har bildat dig en uppfattning om den 
andre. 
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Intervju med Rolf, projektledare på ett teknik- och entreprenadföretag 
22 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Rolf har gått folkskola och sedan läst VVS-linjen på yrkesskola. Från det företag 
där Rolf arbetade tidigare fick han möjlighet att gå en projektledarutbildning. Utbildningen 
innehöll bland annat planering av projekt och juridik. Rolf har sedan 1988 arbetat som 
projektledare och har nyligen bytt arbetsplats. Han sökte tjänsten på grund av att han inte 
trivdes på sin arbetsplats. Rolf är 61 år och har inte långt kvar till pension, därför var han lite 
fundersam på hur han skulle göra. Han kände dock att det var värt att söka tjänsten eftersom 
han egentligen inte hade något att förlora på det.  
 
Kompetens: Rolf anser att man läser sig till kompetens, men man kan också hålla på länge 
inom ett område för att bli kompetent. Han tror att erfarenhet många gånger är bättre än 
studier för att bli kompetent. En projektledare tycker han ska ha kompetens att vara bra mot 
både företaget och de som ingår i projektet.  
 
Projektledarens kompetensområden: Rolf tycker det är viktigt att projektledaren har 
kunskap om den organisation där projektet ska genomföras, eftersom arbetet består av många 
möten. Han anser att viktig information främst sprids genom olika möten. För att bli trovärdig 
som ledare tror Rolf att det är bra att skapa förtroende hos folk. Projektmedlemmarna ska 
kunna lita på vad projektledaren säger. Rolf tror att en betydelsefull egenskap hos en 
projektledare är att det är bra att vara en form av samordnare mellan arbetare och företag. Det 
skapar förtroende om alla kan lita på vad jag som projektledare säger. 
 
Han tror inte att formell utbildning är viktig för att kunna söka projektledartjänster utan att 
erfarenhet istället har betydelse. Det gör att han också tror att branscherfarenhet har stor 
betydelse för att kunna agera som en effektiv projektledare. Rolf tror att det är hans långa 
erfarenhet inom branschen som gör att han fått jobbet.  
 
Att kunna skapa kontakter internt och externt tror Rolf är en bra förmåga hos en projektledare. 
Det är nog inte avgörande för projektet, men underlättar om projektledaren vet vart han ska 
vända sig om olika frågor uppstår. Själv har Rolf kvar många kontakter från sitt tidigare 
arbete, som kan hjälpa honom i hans nya tjänst. 
 
Interaktionen mellan olika krav: Han tror det är viktigt att det finns en balans mellan de 
olika kraven, men tycker frågan är svår eftersom han inte sett någon policy för hur det ser ut 
på sin nya arbetsplats. 
 
Specifika frågor för tjänsten: Rolf utgår från sig själv när han svarar på vilka baskrav han 
tror tjänsten efterfrågade. Han tror att hans sinne för ordning och bra koll på papper var 
betydelsefullt. Han tycker frågan är lite svår att svara på eftersom det inte är något som han 
pratat med sin arbetsgivare om. Han tror att han kvalificerade sig till tjänsten tack vare hans 
känsla för ordning och att han arbetat med samma sak i tre år. Om han ska gissa vad som 
vägde tyngst bland de tre kraven, tror han att det hade betydelse att han skött sina 
arbetsuppgifter bra på den andra arbetsplatsen.  
 
Övrigt: I det här fallet tror inte Rolf att rekryterarens utbildning och bakgrund hade någon 
betydelse för att just han anställdes. Men att det ändå är svårt att avgöra eftersom det var 42 år 
sedan han sist bytte arbetsplats. 
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Intervju med Hugo, rekryterare på teknik- och entreprenadföretag 
29 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Hugo arbetar som kompetenschef och har hand om personal och övriga resurser, 
lokaler, bilar, verktyg etc. Han ser till att alla jobb som bedrivs i projektform har 
färdigutbildade och färdigutrustade resurser. Han har jobbat på företaget sedan 1998. Han har 
gått några interna småkurser inom rekrytering där han bland annat fick lära sig vad man ska 
fråga efter och hur man ska uttrycka sig i annonsering. Olika urvalsmetoder fick han även lära 
sig. Han har under sin tid som kompetenschef rekryterat runt 15 st projektledare. Hugo har 
ingen egen erfarenhet som projektledare utan är i grund och botten logistiker. Han läste 
industriell ekonomi i Linköping och har genom åren halkat in på personalområdet istället. 
Trots att Hugo aldrig har varit projektledare har han ändock läst några kurser om PROPS på 
sitt gamla arbete. Däremot har han varit involverad i flertalet projekt, men aldrig varit 
projektledare.  
 
Kompetens: För Hugo är kompetens uppdelat i flera olika delar. För honom, som anknyter 
kompetensen till sitt område, menar han det finns dels en teknisk kompetens och dels en 
ekonomisk kompetens. En kompetent person måste kunna utföra jobbet och få jobben att gå 
ihop rent ekonomiskt sett. Dessutom anser han att det bör finnas en social kompetens. 
Givetvis menar han på att det kanske finns fler delar inom kompetensområdet, men det är 
enligt honom styrt utefter arbetsplatsens förutsättningar.  
 
En projektledare bör ha en form av arbetsledarkompetens. Hugo menar att man måste kunna 
hantera olika slags människor, både de som man arbetar med och de som är ens kunder. Det 
gäller att kunna prata med sina kollegor på rätt sätt så att det händer något. Överlag anser 
Hugo att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv som projektledare. En projektledare kan 
vara bättre eller sämre på vissa delar i ett projekt, men man måste veta vad allt egentligen 
handlar om. Det gäller att ha insyn i projektets alla olika delar.  
 
Projektledarens kompetensområden: I den organisation som Hugo är verksam inom finns 
många olika delar. En projektledare har hand om sina delar, men har vanligtvis ingen som 
helst kontroll över vad som händer inom andra delar. Det är så det fungerar inom deras 
organisation. De har ett verksamhetssystem som beskriver hur de ska arbeta, hur de ska 
hantera projekt, hur de ska tillsätta resurser och hur de ska köpa in material med mera. 
Verksamhetssystemet blir deras riktlinjer och rättesnören. Däremot har alla medarbetare inom 
organisationen lite med varandra att göra. De flesta vet om att andra medarbetare gör andra 
saker, men de har vanligtvis inget samarbete. Däremot måste de som håller på inom samma 
område ha koll på varandra.  
 
Vid ett område där det finns många medarbetare är det viktigt för projektledaren att se till att 
alla agerar på ungefär samma sätt. Då får man som projektledare en bättre trovärdighet.  
 
Denna projektledartjänst (som Rolf fick) krävde teknisk kunskap och erfarenhet av branschen. 
Det gällde att kunna ta människor och då framförallt besitta den tekniska kunskapen när han 
möter kunden. Det var viktigt att projektledaren visste vad han pratade om, annars skulle han 
inte bli trovärdig. Dessutom gällde det att projektledaren kunde samspela i just hans grupp 
eftersom de är så pass få inom det området som projektledaren skulle ansvara för.  
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En formell utbildning är viktig, speciellt när en person inte har så mycket erfarenhet. I de fall 
en person inte har någon erfarenhet är det bra om personen ifråga är ung. Då besitter han den 
färskaste tekniska kompetensen. Har man däremot en lång erfarenhet i ryggen är inte 
utbildningen särskilt relevant eftersom den blivit inaktuell och bortglömd. I sådana fall är det 
viktigt att veta vad man håller på med. I denna bransch som Hugo är verksam inom är 
gammal kunskap värd mycket eftersom produkterna inte aktualiseras så ofta. En person med 
lång erfarenhet har därför stor betydelse.  
 
Att ha arbetat inom entreprenadbranschen vid tidigare anställningar har stor betydelse när det 
gäller nya sökande. Hugo påpekar att det är en stor skillnad att ha arbetat på en förvaltning 
tidigare, för i detta fall gäller det att ha ett driv framåt hela tiden.  
 
Hugo anser att det är helt klart avgörande om den sökande har erfarenhet inom branschen. 
Den tekniska biten är viktig, men kundbemötandet är desto viktigare. En person som har 
många kontakter är oerhörd betydelsefull. Hugo tittat också på om de sökande har arbetat med 
projektledning tidigare. Dock vill han påpeka ordets vida betydelse. Inom deras bransch talas 
det istället mycket om arbetsledarerfarenhet.  
 
När det kommer till erfarenhet av allmänt ledarskap tycker Hugo att det är viktigt att kunna 
hantera människor. Det gäller att veta hur man ska situations- respektive individanpassa. Som 
ledare gäller det även vara tydlig över vad som ska göras. Har man arbetat som ledare vid 
tidigare tillfällen blir det lättare att visa sin tydlighet i nya befattningar.  
 
För projektledaren Rolfs del är lokala kontakter oerhört betydelsefulla då han vet om vilka 
underentreprenörer det finns i Karlstad, vart han ska beställa material och så vidare. Interna 
kontakter är också bra att ha koll över, till exempel om han behöver extra folk någon gång. 
Externa och interna kontakter är viktiga för att man inte ska behöva ”uppfinna hjulet varje 
gång”.  
 
Interaktionen mellan olika krav: Att personkraven överensstämmer med arbetets krav är 
viktigare än att personkraven överensstämmer med de organisatoriska kraven. Det är viktigare 
att man anpassar sig efter kunden än efter organisationen. Organisationen lämnar inga pengar 
till företaget, men kunderna lever de på. Det är viktigare att kunden är nöjd och glad än att 
organisationen är nöjd och glad.  
 
Arbetets krav kan sägas vara det krav som prioriteras framför de andra. Får inte företaget 
några jobb, då är de inte bäst och har heller inget existensberättigande. Hugo menar på att 
varför ska de hålla på med det de gör om det finns andra som gör det bättre. Det gäller 
verkligen att kunna leva upp till arbetets krav. Däremot spelar de övriga kraven stor roll ändå. 
En balans kraven emellan är kanske den bästa kombinationen, fast med tyngdpunkt på 
arbetets krav.  
 
Specifika frågor för tjänsten samt övriga frågor: Baskraven för Rolfs projektledartjänst var 
körkort, teknisk kunskap inom samma område, arbetsledarerfarenhet och ett visst ekonomiskt 
sinne. Meriterande är helt klart arbetserfarenhet respektive arbetsledarerfarenhet.  
 
Bedömning och beslutsfattande utav de sista kandidaterna gick till på så sätt att Hugo och en 
nära arbetskollega intervjuade tre personer. En person var teknisk utbildad men var för övrigt 
mycket ”grön”. Han hade inte ens tänkt i ekonomiska banor förut, hade ingen 
arbetsledarerfarenhet och var som person lite tillbakadragen. Så han skulle inte fungera som 
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en projektledare. Sen hade de en kandidat som matchade på alla sätt och vis, men han hade 
blivit alldeles för dyr. De som arbetsgivare ville ha någon slags struktur i lönesättningen, för 
annars skulle det hela skena iväg mycket och bara skapa bekymmer för alla andra. De tre 
sistnämnda kandidaterna var relativt lätta att finna trots alla antalet ansökningar. Hugo 
påpekade att många sökte tjänsten som projektledare, men kollade aldrig upp vilken 
kompetens som krävdes.  
 
Hugo kikade på vad de sökande arbetade med idag, eller vad de gjorde nyss. Ålder var det 
sista han kollade på. Tyvärr kunde han inte dela upp de sökanden i könsgrupperingar på grund 
av att det är en mansdominerad plats. Tyngdpunkten ligger i att kolla på hur länge de har 
arbetat och vad de har för utbildning. Är det en ung sökande kikar han på vad denne kan i 
grund och botten och om det finns något att bygga på. Har en sökande haft många jobb kikar 
han på det också, för då har denna person sett mycket. Däremot måste det finnas en 
balansgång, personen får inte ha haft för många jobb. Det visar på att denne antingen blivit 
utsparkad eller är alltför rastlös. Bedömningen ser lite olika ut beroende på vad personerna har 
arbetat med. Vissa har arbetat på samma arbetsplats år ut och år in, men det som betyder 
något är det som personen i fråga har åstadkommit. Allt beror på vad de letar efter.  
 
Vid en del rekryteringar använder de Manpower för att kunna göra särskilda 
personlighetsbedömningar. Det kan vara värt att göra i sådana fall där de inte själva kan 
bedöma vad personerna går för och så vidare.  
 
De sista kandidaterna utvärderas utifrån den tekniska kompetensen men även utifrån deras 
egna känslor. Vid intervjuer går de mycket utifrån magkänslan. Magkänslan kan sägas 
komplettera allt annat. Stämmer personen in på profilen men att magkänslan inte håller med, 
då är referenstagning viktigt enligt Hugo. De ringer inte alltid referenser, som till exempel i 
Rolfs fall eftersom han har arbetat med samma sak i nästan 40 år.  
 
Enligt Hugo spelar rekryterarens utbildning och bakgrund stor roll för det slutliga beslutet, det 
är därför han själv inte är med och intervjuar de sista eftersom han inte behärskar 
verksamhetsområdet fullt ut. Däremot kan han bedöma hur pass bra personen kommer att 
kunna agera som projektledare. Det är Hugo som tar det sista avgörande beslutet. Fram till 
dess är andra personer med och intervjuar och säger sin mening. Men när det kommer till 
själva beslutet är det enbart Hugo som bestämmer.  
 
I dagsläget har Hugo anställt fler äldre människor (runt 60 års ålder) än yngre. Däremot vill 
han hitta några som är betydligt yngre om ungefär ett år. Han menar på att de yngre oftast har 
en mer teoretisk bakgrund och på så sätt kan de haka på de äldre. På så sätt blir arbetssättet 
mera effektivt. De yngre kan då ta över de äldres kontaktnät och deras sätt att arbetsleda. 
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Intervju med Malin, projektledare inom detaljhandeln 
26 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Malin har läst på mediagymnasiet i Sunne och därefter Informationsprogrammet 
med media- och kommunikationsvetenskap. På hennes fria termin åkte hon till USA och 
studerade där konsumentbeteende, marknadsföring, Human Resource Management, 
Merchandising och Business Management. Malin har aldrig tidigare arbetat som projektledare 
och har heller ingen utbildning inom projektledning. Tidigare har Malin arbetat som 
barnskötare i Norge och som turistinformatör. Malin sökte tjänsten som projektledare 
eftersom hon tycker om att jobba med många olika saker samtidigt. Hon tycker om att sträva 
mot ett mål i taget och sedan gå vidare mot nästa mål. 
 
Kompetens: För Malin innebär kompetens att vara kapabel att utföra någonting och att man 
kan lära sig att utföra saker. För henne handlar kompetens om kunskapen och vetenskapen att 
utföra någonting. 
 
Malin tycker att en projektledare ska kunna hålla i många trådar och ha social kompetens. 
Dessutom ska projektledaren ha förmågan att prata med människor och kunna delegera ut 
uppgifter på ett bra sätt. Malin pratar om att projektledaren ska ha struktur på saker och ting 
genom att vara organiserad. Det är också bra om projektledaren är målmedveten så att de 
uppsatta målen följs. 
 
Projektledarens kompetensområden: Malin tror att det är mycket viktigt att projektledaren 
har kunskap om den organisation där projektet ska genomföras. Själv fick hon en två veckors 
introduktionskurs där hon lärde sig mycket om företaget och fick träffa de människor som hon 
skulle samarbeta med. Hon tror att kunskap om organisationen underlättar för att genomföra 
ett bra projekt, eftersom alla då strävar mot samma håll. Malin anser att kunskap om 
företagets kultur och vilka mål företaget har stärker projektledarens trovärdighet som ledare. 
Även att man har de kunskaper som är specifika för projektet kan stärka ledarrollen. Själv 
säger hon att hon inte är fullärd och då är det viktigt att kunna erkänna det, annars är risken att 
andra tappar trovärdigheten för henne.  
 
För den tjänst som Malin har anser hon att det är viktigt att vara organiserad och driven samt 
kostnadsmedveten. Det handlar om att producera det som kunderna vill ha. Hon tror också det 
har stor betydelse att vara öppen, positiv och att ha lätt för att prata med människor. Malin tror 
att alla kan arbeta som projektledare om de får en bra upplärning. Man behöver inte ha en 
formell utbildning, men det kan underlätta eftersom man då lär sig tänka kritiskt och se på 
saker ur olika perspektiv. Malin tror inte att branscherfarenhet inom det område där projektet 
ska genomföras är avgörande för hur duktig man är som projektledare. Hon tror snarare att 
företagen idag fokuserar mer på personlighet än på kunskap och erfarenhet. Däremot kan 
erfarenhet av projektledning ha en viss betydelse, eftersom det ger verktyg att arbeta från. 
Hon tror att erfarenhet av projektledning är en bonus, men sen beror det helt på vad företaget 
efterfrågar. Erfarenhet av ledarskap är också bra, du kan ha lett vad som helst; grupper, en kör 
etc. Hon tror att alla kan lära upp sig till att bli en bra ledare.  
 
En projektledare ska ha förmågan att skapa kontakter. Malin anser att kommunikation inom 
ett projekt ofta är A och O. 
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Interaktionen mellan olika krav: Främst tror Malin att företag går mycket på personkemi, 
hon tror det väger tyngre än om personen har rätt kompetens. Men det måste ändå vara någon 
form av helhet, det måste vara en balans mellan hur personen passar in i företaget, vilken 
kompetens man har och ens personlighet.  
 
Specifika krav för tjänsten: Malin tror att baskraven för hennes tjänst var att man var en 
organiserad administratör som ville och tyckte det var kul att arbeta med formgivning. Hon 
tror att det var en kombination av hennes erfarenheter och hennes öppna sätt, samt att hon inte 
är obekväm med att prata engelska som kvalificerade henne för tjänsten. Hon tycker det är en 
svår fråga att svara på vilket av de tre kraven; personkrav, arbetets krav och organisatoriska 
krav som var mest avgörande till att hon fick tjänsten. Men får hon gissa tror Malin att det var 
en blandning av de olika kraven. 
 
Övrigt: Då Malin var på anställningsintervju var det tre personer från företaget som 
medverkade. Hon tror att det är viktigt att fler personer är med och påverkar, eftersom det kan 
ge fler perspektiv och uppfattningar om en person. 
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Intervju med Emil, rekryterare inom detaljhandeln 
30 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Startade 1969 det företag som verkar som leverantör inom detaljhandeln. Han har 
arbetat med rekrytering i cirka 35 år. Emil var den som var med och rekryterade Malin. Han 
själv är utbildad civilekonom och har genom praktisk tillämpning lärt sig arbetet inom 
rekrytering. Under de senaste åren har han rekryterat tre projektledare med den yrkestiteln. 
Han har själv aldrig enbart arbetat med projektledning, utan haft andra arbetsuppgifter vid 
sidan om. Han har heller inte läst någon utbildning inom projektledning.  
 
Kompetens: För Emil innebär kompetens att man har kvalifikationer som gör att man kan 
genomföra eller utföra ett visst arbete. Det kan innebära utbildning eller erfarenhet, helt enkelt 
att man har skaffat sig de verktyg själv som gör att man kan genomföra det arbete som man 
ska göra. Kompetens kan givetvis vara skilt.  
 
När det kommer till den kompetens projektledaren behöver ha menar Emil att det i det här 
fallet, det kan säkert variera på andra platser, gäller att ha en bra förmåga att skapa kontakt 
eftersom en projektledare har med många människor att göra. Personen måste även kunna ha 
flera bollar i luften och vara strukturerad till sättet. Projektledaren måste se alla detaljer i 
projektet i detta fall för att det inte ska bli störningar i det långa loppet. De krav som 
projektledaren ställer upp måste vara högt definierade för att andra inblandade ska kunna 
förstå allt. Personen måste även klara av att arbeta under tidspress.  
 
Projektledarens kompetensområden: Att en projektledare bör ha kunskap om den 
organisation där projektet ska genomföras är enormt viktigt menar Emil. Om man inte förstår 
den organisation man arbetar i så kan man knappast inse vad som händer med ens projekt. I 
detta fall har inte projektledaren en specifik grupp att styra över, utan styr själva projektet 
mer. Med anledning av det är det otroligt viktigt att ha en god organisationskännedom.  
 
Egenskaper som var viktiga för projektledartjänsten var att personen måste passa in i 
organisationen eftersom projektledaren har mycket kontakt med alla andra i verksamheten. 
Personen skulle kunna accepteras av sina medarbetare. Personen skulle inte vara alltför 
drivande bara för att det inte skulle kunna bli någon konflikt någonstans. Personen skulle även 
kunna arbeta mycket självständigt och ha möjlighet att utveckla sig. Dessutom skulle det 
finnas ett stort intresse för produkten. Personen skulle ha en akademisk utbildning, nästan 
inom vilket område som helst. Emil såg gärna att de sökande skulle ha arbetat inom samma 
bransch tidigare för då behöver de inte börja så långt ”bak”. Han ville dessutom inte ha några 
personer som har arbetat i ett stort företag tidigare med den anledningen att det gäller helt 
andra regler där och man har också en organisation som är uppbyggt på ett helt annat sätt. Vid 
mindre företag så har man mer ansvarig för helheten. De kunskaper som den sökande ska ha 
erhållit vid tidigare anställningar är har lärt sig att strukturera upp sitt arbete. Annars såg han 
gärna att de sökande kommer direkt från universitet så att de kan påverka dem och få dem att 
jobba på det sättet de jobbar. Att personerna ska ha erfarenhet i projektledning är inte alls 
viktigt. De arbetar inte riktigt på samma sätt som ”vanliga” projektgrupper där de har en viss 
projektgrupp. Personen behöver heller inte ha erfarenhet av allmänt ledarskap. Det är så pass 
lätt att bibringa personer den erfarenheten i förhållande till att försöka få en person som inte är 
en ledare att leda. Det är däremot avgörande om personen är duktig i att skapa kontakter, då 
mestadels interna kontakter. Det gäller att få en god relation ihop med de människor man 
arbetar med. 
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Interaktionen mellan olika krav: Det är enligt Emil viktigt att personkraven 
överensstämmer med arbetets krav och organisationens krav. Det är nästan en förutsättning att 
man tror på den människan man ska anställa, att det ska matcha. Det krav som däremot 
prioriteras är personkrav, även om det inte är med några stora marginaler.  
 
Specifika frågor för tjänsten: Baskraven var att man skulle ha en akademisk utbildning och 
inte vara för gammal, det vill säga en relativt ung människa för att kunna passa in på det sätt 
de ville. Ytterligare ett krav var ett stort intresse för produkten. En stor merit är när man 
märker att personen verkligen vill ha jobbet. Det tyder på ett stort intresse.  
 
Emil hade tre kandidater mot slutet. Alla råkade vara tjejer, för de hade inga killar som 
passade. De såg ändå gärna kvinnliga sökande eftersom de generellt sett har en närmare 
relation till produkten är män. Alla tre var relativt jämna så de fick gå längre ner och titta på 
sådana saker som de vanligtvis inte tittar på; deras betyg. En tjej blev borttagen eftersom de 
bedömde henne som lite för mycket tillbakadragen och blyg för att kunna göra sig hörd. De 
tog in de sista två kandidaterna för en tredje gång. Trots att en kandidat hade mycket 
livserfarenhet och hellre ville jobba med detta, så valde de till slut den kandidat som de trodde 
skulle vara roligast. Det var ingen fråga om att kunna dra vitsar utan den som skulle kunna 
tillföra gruppen mest positivt. De utgick från att båda kandidaterna skulle vara ganska 
likvärdiga när det skulle gälla arbete och ha lätt att lära sig och gå vidare och så vidare. Malin 
vann på sitt sätt att vara. Emil trodde att hon skulle kunna bidra till en bra stämning. Emil 
tolkade all den informationen har fick in om de olika kandidaterna genom att titta igenom 
deras ansökningar. Sedan tittade han på sådant som han vanligtvis inte tittar på, hur 
ansökningarna var skrivna, hur deras motiveringar löd och varför de ville ha jobbet. De 
började lusläsa och letade efter styrkor och svagheter eftersom många kandidater var så 
jämna. När det gällde de mest intressanta ringde de även referenserna eftersom han menar på 
att dessa känner personerna mer. Mot slutet gick de alltså på kandidaternas personframtoning. 
Emil använder sig inte av några rekryteringsverktyg för att underlätta bedömningen. De 
försöker ställa vissa standardfrågor till både kandidaterna och referenserna. Men referenserna 
går han hårdast på. Emil fattade själv det sista avgörande beslutet, trots att de var tre stycken 
som var med och bedömde. Han vill dock poängtera att alla egentligen har lika stort 
inflytande över beslutet. Hade hans medbedömare tyckt att någon annan skulle ha fått jobbet, 
hade Emil gått efter dem. Allt handlar om ett gemensamt beslut ändå, fastän det är Emil som 
styrker det.   
 
Övrigt: Emil påpekar att magkänslan är oerhört viktig. Det är en fråga om att finna en person 
som passar in. Hans erfarenhet är att det största problemet är att folk uppfyller 
kompetenskraven men inte passar in när det gäller personkemi. Han försöker eftersträva att 
personen kommer att passa in med de andra människorna. Det är mycket stora värden för 
stämningen i ett företag. En stämning är lätt att rasera men svår att bygga upp igen. När det 
gäller sådana bedömningar är magkänslan och första intrycket oerhört viktig. När det kommer 
till vilken relevans rekryterarens utbildning och bakgrund har för det slutliga beslutet tror 
Emil att det spelar stor roll. Annars är det lätt att basera på fel saker. Har man sett en 
rekrytering som har gått snett ett par gånger, kommer man ihåg det eftersom det innebär 
sådana konsekvenser av det. Rekryterarens erfarenhet har stor betydelse, speciellt för att 
kunna undvika de största misstagen. Att ha erfarenhet av rekrytering ser han som en fördel. 
Vill man bara skapa en så bra organisation och ett så bra lag som möjligt, ser han inga som 
helst problem med om han möjligtvis skulle ha samma utbildning som den han anställer. Så 
länge det verkligen är rekryterarens mål och att det inte finns några sidomål åt något annat 
håll, ser han inga nackdelar.  
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Intervju med Helena, projektledare för ett entreprenörsprojekt 
29 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Arbetar som projektledare för en leverantör inom detaljhandeln. Hon är 
nyexaminerad informatör och saknar utbildning inom projektledning. Under ett år studerade 
Malin i USA och läste då Human Resource Management, Merchandising och Business 
Management.  Hon har aldrig tidigare arbetat som projektledare men däremot deltagit i olika 
projekt under studietiden. Orsaken till att Helena sökte jobbet var egentligen av en ren slump. 
Hon sökte en annan tjänst, men någon annan fick den. Men Helena var envis och ringde runt 
till alla kontor inom den verksamheten och frågade efter andra lediga tjänster. Via den vägen 
fick hon höra om denna projektledningstjänst istället som hon sedan sökte.  
 
Kompetens: För Helena innebär kompetens att skaffa sig den kunskapen man behöver i olika 
situationer. Rätt mental inställning är rena ledordet och har man rätt inställning så skaffar man 
sig den kunskapen man troligtvis behöver. Sen anser hon att en viss grundkunskap är viktigt 
som hon tror underlättar ganska mycket i vissa situationer.  
 
När det gäller projektledarens kompetens anser Helena att det är viktigt med social 
kompetens. För henne innebär social kompetens att kunna anpassa kommunikationen till den 
människa som man kommunicerar mer, och sedan förmågan att lära sig känna av vart man bör 
lägga sig. En annan viktig kompetensbit är att kunna delegera som projektledare.  
 
Projektledarens kompetensområden: Helena anser att man bör ha en ganska bra insyn i 
organisationen. När hon är ute och marknadsför projektet är det viktigt med den kunskapen 
för att bli trovärdig. Helena tror att den sociala biten är en viktig egenskap för denna 
projektledartjänst. Det gäller att våga ta plats och synas och höras. Att ha förmågan att 
marknadsföra projektet på ett effektivt sätt är också en betydelsefull egenskap. Formell 
utbildning är viktigt, men inte i alla fall menar Helena. Hon har i detta fall inte haft en 
utbildning i projektledning, men anser att det har fungerat ändå. Hon tror att man reder ut det 
mesta utan en formell utbildning, men att man kanske får slita hårdare. En utbildning hjälper 
på alla sätt och vis. Erfarenhet inom branschen är definitivt en hjälp, men inte nödvändigt. 
Själv hade hon ingen som helst erfarenhet utan halkade verkligen inte på det berömda 
bananskalet. Att ha erfarenhet av allmänt ledarskap tror hon är avgörande för att klara av ett 
arbete som projektledare. Själv skulle hon vilja lära sig mer om ledarskap. Hon tror att just 
den där biten med att delegera är viktigt. Det gäller att kunna släppa ansvar. Förmågan att 
skapa kontakter, både internt och externt, är något som Helena tror är mycket viktigt för ett 
projekts framgång. Båda är minst lika viktiga. Fungerar inte internkommunikationen fungerar 
inte all marknadsföring externt. I just hennes projekt spelar det egentligen ingen roll hur 
duktiga de är på att kommunicera internt om de inte når ut externt. 
 
Interaktionen mellan olika krav: Helena tror spontant att det är mycket viktigt att 
personkraven överensstämmer med arbetes krav och de organisatoriska kraven för att man 
verkligen ska kunna brinna för någonting. Det personliga engagemanget måste finnas för att 
man ska kunna leverera och orka med. Helena tror att de tre kraven prioriteras olika i olika 
situationer. Dessutom beror det på hur rekryteraren är. Hon tror själv att personkemin betyder 
mer än mycket annat. Hon anser att personkraven var det som avgjorde att just hon fick 
tjänsten. 
 



 

 62 

Specifika frågor för tjänsten: Baskraven för tjänsten tror hon var att en person skulle ha 
glöd och energi. Att man visar vad man vill och visar intresset av att vilja arbeta hårt. Hon tror 
inte utbildningen var primär i detta fall, utan att viljan och energin var mest betydelsefulla. 
 
Hon tror att hennes målformulering med projektet var den stora biten som kvalificerade henne 
för tjänsten. Hon hade inga arbetsmässiga meriter inom detta område. Däremot har hon gjort 
ganska mycket vid sidan av. Hon har vid sidan av jobb varit en ganska aktiv människa. Hon 
har rest på många udda upptåg och det var något hon tog upp vid intervjun. Hon menar på att 
det är projektlederi i sig, visserligen i en relativt liten skala, men att tänket är genomgående. 
Någon är den naturliga ledaren när man drar iväg till Afrika ett halvår anser Helena. 
 
Övrigt: Hon tror att rekryterarens utbildning och bakgrund spelar stor roll för det slutliga 
anställningsbeslutet. Det anspelar hela deras sätt att tänka och vilka dem är. Det finns 
uppenbarligen en nackdel i om tjänsten som ska tillsättas är mycket underlik 
rekryteringstjänsten. Hon tror att man lätt tar någon som man är lik själv. I det här fallet var 
det kanske ingen nackdel med tanke på att alla rekryterarna är projektledare egentligen. De 
skulle lika gärna kunnat ha den här rollen om de inte hade varit så att de har andra uppgifter. 
Så i detta fall var det ingen nackdel, men däremot skulle det kunna vara det i andra lägen.   
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Intervju med Adam, rekryterare till ett entreprenörsprojekt 
 27 mars 2007 
 
 
Bakgrund: Arbetar som projektledare men har i detta fall varit med att rekrytera Helena till 
ett entreprenörsprojekt. Helena var den första person som Adam varit med att anställa och 
saknar utbildning inom rekrytering. Han har läst media och kommunikationsvetenskap och 
har arbetat som projektledare i andra organisationer både fackligt och politiskt. 
 
Kompetens: För Adam är kompetens en persons samlade kunskaper och erfarenheter, likaså 
personens personlighet. Han menar att kompetens är allt som gör att den här personen kan 
leverera och kan få jobbet gjort 
 
Projektledarens kompetensområden: Adam tycker att en projektledare ska vara självgående 
och driftig. Projektledaren ska kunna vara en bra ledare i form av att både leda processer men 
även personer. Han anser att man ska kunna hantera människor. Att vara stresstålig är 
ytterligare en faktor han benämner. Han tycker inte att någon formell utbildning är särskilt 
relevant vid en längre projektledartjänst eftersom man då oftast kommer in i den rollen och lär 
sig rutinerna efterhand. Vid en kortare tjänst däremot kan det dock hända att de tittar om de 
sökande har någon form av projektledarutbildning.  
 
Att en projektledare bör ha kunskap om organisationen där projektet ska genomföras anser 
Adam inte är särskilt relevant. Vid externa projekt behöver projektledaren inte veta så mycket 
menar han. Sådan information går att ta reda på relativt snabbt. Det som däremot är viktigt att 
veta är vad organisationen vill nå med projektet och vad som är själva kärnan i den 
verksamheten. En projektledare måste ha en känsla för alla medarbetare i organisationen och 
veta vilka budskap den här verksamheten ska sända. En projektledare bör även veta lite om 
hur organisationen är uppbyggd, vem som stödjer organisationen, hur den finansieras och 
vilka som är nyckelpersoner. Det sistnämnda är relevant ur den aspekten att en projektledare 
ofta har många externa kontakter.  
 
Egenskaper som var viktiga för denna projektledartjänst var personens drivkraftighet. 
Personen måste vara stark till sättet för att kunna göra sina ståndpunkter hörda. Adam ansåg 
inte att någon formell utbildning hade någon större betydelse i detta fall. Han tyckte det var 
viktigare att de sökande hade ett intresse för projektet. Han tittade även på om det sökande 
hade erfarenhet som projektledare, men han vill dock poängtera att det inte var avgörande. 
Visst kunde det vara relevant, men andra egenskaper kan väga tyngre. Så var det i detta fall 
när det gällde Helena som fick tjänsten. Att ha erfarenhet av allmänt ledarskap däremot ansåg 
Adam var intressant. Han tittade till exempel på om de sökande hade varit ideellt engagerade. 
Sådana aktiviteter menar han kan visa på ett stort personligt engagemang och intresse över att 
arbeta gratis för något. Det säger något om personen.  
 
Att projektledaren ska ha en förmåga att skapa kontakter, både internt och externt, anser han 
är betydelsefullt. I just hans avseende hade han ingen möjlighet att introducera projektledaren 
för alla medverkande. Helena fick därför ta det ansvaret själv.  
 
Interaktionen mellan olika krav: Mest relevant är kopplingen mellan de krav som arbetet 
ställer och personkrav, medan personkrav inte är lika kopplat när det gäller de organisatoriska 
kraven. Organisationen måste ändock stödja på något sätt och ha ramverk. Så alla hänger ihop 
mer eller mindre. De organisatoriska kraven är viktiga i ett långsiktigt perspektiv, men i hans 
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fall varar endast projektledningstjänsten ett år varav de organisatoriska kraven inte blev lika 
betydelsefulla. Arbetets krav är däremot det krav som prioriteras framför de andra. För just 
den här projektledartjänsten är det viktigt att projektledaren ser till att projektet blir lyckat för 
att projekten ska kunna fortsätta bedrivas, fast då med nya projektledare.  
 
Specifika frågor för tjänsten: Adam hade inga speciella baskrav för Helenas 
projektledartjänst. De tittade mer på hur entreprenöriell de sökande var eftersom det var 
viktigt för projektet. Projektledaren ska kunna börja från noll och skapa någonting. 
Däremellan ska personen kunna finna vägar och ro hem allt så att säga. Meriterande var 
tidigare erfarenhet av en projektledartjänst och projektledarutbildning.  
 
Adam, tillsammans med sina medbedömare, tog in tre personer för intervju. Rekryterarna 
diskuterade sinsemellan efter varje intervju om den person de hade intervjuat. Efter intervjun 
med Helena ansåg Adam att det hela kändes självklart att just hon skulle få tjänsten. En 
rekryterare var inte med i just den intervjun med Helena, men han fick lita på de andras 
omdömen. En annan kandidat låg ungefär i samma linje som Helena, så henne tog de in för en 
andra intervju. Men vid den intervjun märkte de fort att det var Helena de ville ha med 
anledning av hennes sätt att vara och hennes tankar inför tjänsten. Rent personlighetsmässigt 
kunde det inte bli bättre. Det kändes liksom rätt i magen från första början Varje kandidat fick 
dessutom skriva ner ett par rader om deras mål med ett sådant projekt. Just det uppdraget 
klarade Helena tydligen mycket bra. Alla rekryterare var helt eniga om beslutet, de behövde 
inte ens rösta om vilken kandidat som var lämpligast.  
 
Vid denna rekrytering använde de sig inte utav några rekryteringsverktyg eftersom det inte 
var någon längre tjänst. De lade därför inte ner så mycket tid och energi på själva 
rekryteringsprocessen.  
 
Vilken utav de krav (personkrav, arbetets krav och de organisatoriska kraven) som var mest 
avgörande för den slutliga bedömningen var egentligen personkraven. Helena upplevdes som 
mycket stark och kunde stå på sina egna ben. Hon var drivkraftig och det kändes som hon 
kunde ta den rollen där det innebär att bestämma över mycket. Det var det som avgjorde 
jämfört med den andra kandidaten.   
 
Övrigt: Magkänslan används i relativt stor utsträckning. Vid sista bedömningen har man gått 
förbi alla andra aspekter såsom referenser, utbildningar och olika erfarenheter, så då är det 
bara magkänslan kvar. Så hela intervjun handlar egentligen om magkänslan om den här 
personen är den som den säger sig vara. Den känslan är oerhört viktig.  
 
Rekryterarens utbildning och bakgrund har mycket stor betydelse inför det slutliga beskedet. I 
Adams fall hade både han och Helena läst samma utbildning, något som påverkade Adam. 
Han visste på så sätt vad hon kunde och inte kunde.  
 
Adam anser inte att man som rekryterare behöver någon utbildning inom rekrytering. Han 
anser att det handlar mycket om förståelse för hur människor fungerar. Det kan man ju ta 
lärdom av på många olika sätt, man kan ju naturligtvis läsa exempelvis personalvetarprogram, 
sociologi eller psykologi. Han anser att det kan hjälpa en till en viss del, men påpekar att 
människor är komplexa. Det som är relevant är att man har erfarenhet och vet vad som krävs 
för det här jobbet, men också veta om personen har kapacitet att leverera. Ju fler gånger man 
anställer ju bättre och bättre blir man på det tycker Adam. 


