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Sammanfattning 

Vår utgångspunkt var att undersöka hur en projektledare utan branschkunskap 

klarar av att planera ett projekt samt vilka svårigheter som kan uppstå. En 

kvalitativ studie genomfördes på projektledare som arbetade inom byggbranschen 

och evenemangsbranschen. Sju stycken intervjuer genomfördes, varav fyra inom 

byggbranschen och tre inom evenemangsbranschen. Respondenterna är 

verksamma som projektledare i Värmland och Närkes län. Sexton stycken 

platsannonser studerades, varav åtta sökte projektledare inom byggbranschen och 

åtta inom evenemangsbranschen. Vi ville med hjälp av platsannonserna undersöka 

vilka utbildningar, arbetslivserfarenheter och personliga egenskaper som 

efterfrågas i dessa två branscher. Resultatet visar att projektledare utan 

branschkunskap kan planera ett projekt under vissa förutsättningar.  

 

Nyckelord: Branschkunskap, planering, kompetens, kommunikation, 

ledarskapsegenskaper. 
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Abstract 

Our starting point has been to examine how a project manager without knowledge 

of the industry is able to plan a project. And also which difficulties that may arise. 

A qualitative study was conducted at project managers who worked in the 

construction industry and events industry. Seven interviews were conducted, four 

in the construction sector and three in the events industry. Respondents are active 

as project manager in Värmland and Närkes counties. Sixteen job advertisements 

were studied, including eight searched a project manager in the construction 

industry and eight in the events industry. We wanted using the job advertisements 

to study which education, work experience and personal qualities that are in 

demand in these two sectors. The results show that project managers without 

knowledge of the industry can plan a project under certain conditions.  

 

Keywords: Knowledge of the industry, planning, competence, communication, 

leadership skills 
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Förord 

Under år 2014 genomfördes denna magisteruppsats på Karlstads universitet som 

en del i Magisterprogramet i projektledning. Ett stort tack vill vi rikta främst till 

våra respondenter som deltagit i undersökningen, det är tack vara dem som vi har 

kunnat genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår handledare och 

stöttepelare Per Strömgren, som har visat ett stort engagemang och vilja att 

granska vårt arbete och dela med sig av värdefulla kommentarer. 

Tack! 
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1 Inledning 

 

I inledningen kommer vi att beskriva syftet med vår studie samt bakgrunden till 

vårt problemområde. Vi definierar också val av branscher som ingår i 

undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

I sökandet efter projektledartjänster, uppmärksammades att branschkunskap 

efterfrågades i flera platsannonser. Därför väcktes ett intresse att undersöka om en 

projektledare klarar av att planera ett projekt utan att ha kunskap om regler, 

genomförande, branschspråk etc. inom den bransch där projektet utspelar sig. 

 

Crawford (2005) menar att allt eftersom fler organisationer använder sig av 

projektarbetsformen så ökar också efterfrågan på projektledare. Det finns även ett 

ökat intresse för vilka kompetenser som är viktiga för projektledaren (Crawford 

2005). I Brill, Bishop & Walkers (2006) studie, studeras de viktigaste 

egenskaperna hos en effektiv projektledare. De kom fram till att den viktigaste 

egenskapen för en projektledare är problemlösningsförmåga. På andra plats kom 

sedan ledarskapsegenskaper följt av den tredje, som är branschkunskap (Brill, 

Bishop & Walker 2006). 

 

Enligt Jansson och Ljung (2004) innebär projekt att uppgifter av engångskaraktär 

leds av en vald person, projektledaren. Vidare menar de att projektledning på 

senare tid kan ses som en egen yrkesroll. Det anser de på grund av att idag skriver 

företag att de söker projektledare i sina platsannonser. Projektledare i olika 

branscher har en del saker gemensamt. Idag finns det flera branschöverskridande 

certifieringsstandarder för projektledare och även olika branschföreningar 

(Jansson & Ljung, 2004). 

 

Projektledaren är den person som moderorganisationen givit ansvar att leda 

projektet mot målet. Det är projektledaren som ska se till att projektgruppen 

skapar det avsedda projektresultatet, men även underlätta för dem att nå målet för 

projektet. En projektledares uppgift är bland annat att leda planeringsarbetet, leda 

genomförandet av projektet och överlämna projektresultatet till 

moderorganisationen (Jansson & Ljung, 2004). 

 

Att planera och leda är inte bara viktigt i projekt, det behövs överallt. Jansson och 

Ljung (2004) menar att människor leds på ungefär samma sätt i projekt som i 

andra sammanhang. Dock menar de att det finns vissa särdrag som är 

gemensamma för projekt. De anser också att det inte är svårare att leda projekt, 

men att det till viss del är annorlunda. En stor del av litteraturen som finns om 

ledning och ledarskap har ofta fokus på arbetet som ska utföras eller på 

människorna som ska utföra arbetet. När fokus ligger på arbetet kan det bland 

annat handla om planeringsteknik och mätning av arbetsresultat. När fokus ligger 
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på människorna kan det i stället handla om grupputveckling (Jansson & Ljung, 

2004). 

 

En viktig del för projektledaren är planeringen av projektet. Jansson och Ljung 

(2004) presenterar 11 logiska steg som planeringsarbetet består av. Det kan handla 

om olika planer och specifikationer, till exempel tidplaner och budget. Under 

planeringsfasen i projektet tar man fram grundläggande planer för hur projektet 

ska genomföras, resultatet blir beskrivningar av avgränsningar, arbete och 

organisation. Eftersom verkligheten är föränderlig kan projektledaren tvingas 

anpassa planeringen även under genomförandefasen. Projekt planeras för att göra 

sig beredd på förändringar (Jansson & Ljung, 2004). 

 

Innan ett projekt startar finns det en stor osäkerhet för hur processen ska gå till. 

Det är också det som är så utmärkande för projektet, svårigheten att se om 

processen kommer att leda till det planerade målet. Enligt Jansson och Ljung 

(2011) leder det också till osäkerhet hos deltagarna i projektet. Det är viktigt att 

projektgruppen hittar ett sätt som gör att de fungerar bra tillsammans, eftersom det 

kan vara avgörande för om projektet blir lyckat eller inte (Jansson & Ljung, 

2011). 

1.2 Problembild 

Engwall (1995) menar att projekt bygger på tidsbestämda, temporära uppdrag och 

projektets temporära natur kan föra med sig vissa svårigheter. Vi har koncentrerat 

oss på de svårigheter som kan uppkomma i planeringsfasen när projektledaren 

saknar branschkunskap. Vi tänker främst på att skapa struktur och tidsplanering i 

projektet (Logiskt nätverk, WBS och Gantt-schema). Vi anser att det är troligt att 

projektledaren har svårt att skaffa sig en helhetsbild av vad, hur och när olika 

delar i projektet ska genomföras. Enligt Belassi och Tukel (1996) finns det många 

faktorer som behandlar färdigheter och egenskaper hos projektledare, för att 

projekt ska vara framgångsrika. De menar att tidigare studier bland annat visar 

vikten av att välja projektledare med nödvändiga tekniska och administrativa 

kompetenser. De menar också att tidigare studier visar att projektledarens 

kompetens och engagemang är kritiska faktorer i planeringsstadiet (Belassi & 

Tukel 1996).  

 

Vi tror att en projektledare utan branschkunskap behöver vara duktig på att få 

gruppen att kommunicera, men även att lyssna och ta till vara på 

gruppmedlemmarnas kompetenser. Det var intressant att undersöka hur 

projektledare trodde sig klara av eller klarade av att planera ett projekt i en 

bransch där projektledaren saknar branschkunskap.  

 

Engwall (1995) poängterar att det inte finns någon generell modell för hur en 

projektledare ska leda ett projekt på ett effektivt sätt, utan att varje projekt är unikt 

och bör tillgodoses efter dess lämplighet. Vilken effektiv form som blir lämplig 

för projektledaren att anta beror exempelvis på moderorganisationens verksamhet, 

omvärldsförhållanden och projektuppdragets karaktär. För att en projektledare ska 

kunna ta till sig olika projekt menar Engwall (1995) att det krävs att denne har ett 

situationsanpassat synsätt, eftersom varje projekt kräver olika ledningsformer. 
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Enligt Nilsson (2008) har projektledarens roll enligt den traditionella synen varit 

en person som leder projekt genom att planera, budgetera, kontrollera och följa 

upp med mera. I hans avhandling Projektledning i praktiken: Observationer av 

arbete i korta projekt presenterar han en ny bild av vad projektledarens 

arbetsuppgifter innebär. Han menar bland annat att det är annat som är viktigt än 

bara den givna praxis som finns skriven i till exempel PMBoK. Det är en skrift 

som tar upp vad projektledarens ska göra, det är bland annat att planera, 

budgetera, organisera och koordinera. Nilsson (2008) anser att projektledaren i 

praktiken måste göra mer än så. Projektledaren måste anpassa sitt sätt att arbeta 

till den plats som projektledaren befinner sig på. Projektledare behöver använda 

sin kunskap på ett användbart sätt, i just den situationen. Hans studie påvisar att 

projektledare i dag fungerar som en dirigent för att leda projekt. Projektledaren 

arbetar som en kommunikatör och koordinator för att leda projektet, på ett sätt så 

att alla arbetar åt samma håll, mot samma mål (Nilsson 2008). 

 

I sin avhandling diskuterar Nilsson (2008) slutligen om det är modeller och annan 

generell praxis som gör att projektledare leder projekt med lyckat resultat. Nilsson 

(2008) diskuterar om det är kunskap och kännedom om den specifika miljön samt 

förmågan att snabbt kunna anpassa sig till den föränderliga miljön som projektet 

befinner sig, som leder till lyckade projektresultat (Nilsson 2008). För oss blev det 

intressant att undersöka vad som krävs för att planera ett projekt, framför allt vad 

som blir svårare att klara av för projektledaren som saknar branschkunskap. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Tanken med studien var att undersöka och analysera vad som blir svårare att klara 

av för projektledare som saknar branschkunskap. Undersökningen syftar specifikt 

till att besvara hur projektledare utan branschkunskap klarar av att planera ett 

projekt. 

 

Frågeställning: 

Vad blir svårare att klara av för projektledare som saknar branschkunskap? 

Studien kommer särskilt undersöka följande fråga: 

Hur klarar projektledaren utan branschkunskap att planera ett projekt? 

1.4 Förväntat resultat 

Vi förväntade oss att få ett resultat som visade att projektledare utan 

branschkunskap klarar av att planera ett projekt. Med de verktyg vi har fått under 

vår studietid inom projektledning tror vi oss klara av att planera ett projekt utan 

branschkunskap. Vi tror att det är andra egenskaper som är viktigare hos 

projektledaren än branschkunskap, till exempel vara duktig på att kommunicera. 

Därmed förväntade vi oss att kunskap inom projektledning vägde tyngre än 

branschkunskap för att planera ett projekt.  

1.5 Avgränsningar och val av branscher 

Vi var intresserade av att undersöka hur vikten av branschkunskap varierar mellan 

olika branscher. Vi valde att undersöka byggbranschen och 

evenemangsbranschen. Varför vi valde just dessa två branscher beror på att vi 

ansåg att dessa var så olika till sin natur. Byggbranschen valdes också för att vi är 

intresserade att arbeta inom denna bransch, trots avsaknaden av branschkunskap. 
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Därför blev det spännande att undersöka om och hur det skulle vara möjligt. 

Evenemangsbranschen valdes också för att den är, jämfört med byggbranschen, en 

relativt ny genre. Vi har valt att undersöka hur projektledare som saknar 

branschkunskap klarar av att planera ett projekt. Vi har varit medvetna om att 

branschkunskapen varierade mellan projektledarna i vår undersökning. 

1.5.1 Evenemangsprojekt 

Andersson & Getz (2009) beskriver evenemangsprojekt som en turistattraktion 

som sker vid en specifik tidpunkt och på en specifik plats. Evenemangsprojekten 

förekommer både inom den privata och den offentliga sektorn och kan drivas både 

av vinstdrivande och ideella intressen. Evenemangsprojekt är till exempel 

festivaler, konserter, idrottstävlingar, konferenser etc. (Ljung 2011). 

1.5.2 Byggprojekt 

Det utmärkande för byggprojekt är enligt Berggren och Lindkvist (2001) den 

långa varaktighet som präglar uppdragets resultat och det stora antal aktörer som 

är inblandade i projektets olika faser. Exempel på byggprojekt är konstruktion och 

bygge av fabriker, hus, broar, kraftverk etc. (Berggren & Lindkvist 2001). 
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2 Teori 

 

I vår teoretiska referensram kommer vi att behandla relevanta teorier för att 

besvara vår frågeställning. Eftersom studien syftar till att undersöka om en 

projektledare kan planera ett projekt utan branschkunskap så behövde vi 

undersöka hur projekt planeras i byggbranschen och evenemangsbranschen. I 

teoriavsnittet presenteras också vilka kompetenser som är viktiga för 

projektledare. Här presenterar vi tidigare forskning kring hur viktig 

branschkunskap är i relation till andra färdigheter så som till exempel 

kommunikation och problemlösningsförmåga.  

 

2.1 Projektledning 

Enligt Jansson och Ljung (2004) har projekt som arbetsform blivit ett allt mer 

etablerat begrepp under de senaste femtio åren, inom de flesta organisationer. 

Projekt som arbetsform har blivit allt mer vanligt då det lämpar sig för en specifik 

uppgift som ska göras inom en viss tidsram och med särskilt tilldelade resurser 

(Hallin & Gustavsson 2012). Projektledning önskas oftast som ett tillägg utöver 

den branschkunskap som efterfrågas specifikt i platsannonserna. Idag genomgås 

dock en utveckling. Jansson och Ljung (2004) poängterar att det är främst under 

de senaste åren som projektledning, mer eller mindre har erkänts som en egen 

yrkesroll. 

 

                    
Fig.  1  Ur Jansson och Ljung (2011) 

 

Jansson och Ljung (2004) beskriver, i figur 1, projektledarens kompetensbehov 

utifrån projektledningskompetens och projektledarens allmänna förutsättningar 

som ledare. Jansson och Ljung (2004) utgår från tre olika perspektiv att leda: att 

leda människor, att leda arbete och att leda i en organisation. Det för dem vidare 

till: 
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Projektledarskap – Att kunna leda projektmedlemmarna utifrån de 

omständigheter som projektet kräver. I och med att en projektuppgift endast 

genomförs en enda gång, krävs ett lyckat resultat så tidigt som i första försöket. 

Projektledaren har därför en betydande roll för att skapa tillit och öppenhet inom 

och utanför projektets ramar. Det är vanligt förekommande med förändringar i 

projekt vilket påverkar människor, både positivt och negativt. Positivt eftersom 

det kan sporra deltagarna att komma med egna idéer. Negativt eftersom det kan 

uppstå ett motstånd bland dem som står vid sidan av projektet, när förändringarna 

påverkar de förutsättningar och miljön som redan finns, men också dess framtid. 

Därför är det avgörande för projektets framgång att projektledaren tar hänsyn, 

förmedlar och lyssnar till de människor som står utanför projektet (Jansson & 

Ljung 2004). Hallin och Gustavsson (2012) menar att det inte finns ett enda sätt 

att bedriva projektledarskap för alla projekt, utan att projektledaren bör ha en bred 

kompetens och kunna anpassa sitt ledarskap efter situationen och ständigt arbeta 

på sin projektledarutveckling. 

 

Projektledningsmetodik – Handlar om olika tekniker för att leda och planera ett 

projekt, från projektidé till avvecklingen. Jansson och Ljung (2011) delar in 

projektledningen i fem generella arbetssteg. (1) Projektidén analyseras, (2) Leda 

planeringsarbetet – utifrån 11 logiska steg, (3) Leda realiseringsarbetet – det vill 

säga följa upp, bedöma risker och anpassa sig efter de krav som ställs på projektet, 

(4) Leda överlämningen och (5) Avveckla projektorganisationen. 

 

Organisationens projektmiljö – Handlar om vilken kompetens som krävs för 

organisationens projektmiljö, att som projektledare förstå hur projektet bör ledas 

med hänsyn till den aktuella organisationen (Jansson & Ljung 2004). Det är 

skillnad på att driva ett projekt i ett större väletablerat företag än i ett nystartat 

företag där rutiner och strukturer ännu inte hunnit upprättas (Hallin & Gustavsson 

2012). 

 

Verksamhetsförankring – Handlar om att som projektledare ha en viss 

branschkunskap inom det område som den aktuella verksamheten bedriver, 

gällande teknik, produkter och kunder. Det behövs för att ge intryck som trovärdig 

ledare (Jansson & Ljung 2004). 

 

Personliga förutsättningar – Vi har alla olika personligheter. Jansson och Ljung 

(2004) poängterar vikten av att en projektledare bör ha en god självinsikt och veta 

hur sin egen personlighet påverkas i olika sammanhang och agera därefter. 

 

2.2 Planering 

Ända sedan projektledningens ursprung har kvaliteten och vikten av 

projektplanering varit central för projekt. Planeringen har ansetts varit bidragande 

för projektens framgång. Planering är nödvändigt men det betyder inte att det 

automatiskt leder till framgångsrika projekt, utan planeringen kan behöva 

anpassas efter den dynamiska omvärlden projektet befinner sig i (Dvir & Lechler 

2004). Dvir & Lechler (2004) menar att flera författare har kommit överens om att 

projekt är komplexa, tidsbegränsade och en unik uppgift av engångskaraktär. 

Detta är anledningen till att det är svårt att planera projekt. Förändringar i 

planeringen kan orsaka höga kostnader med negativ påverkan på projektresultatet. 
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Förändringarna kan vara orsakade av kunder, högre chefer och nya idéer från 

projektdeltagarna etc. (Dvir & Lechler 2004). 

 

Lööw (1999) menar att ett projekt i regel har begränsade resurser. Det vill säga 

har ett krav på ett specifikt resultat och är tidsbegränsat, det medför att projektet 

kräver planering. Planeringen syftar bland annat till att samordna och utnyttja rätt 

resurser, öka effektiviteten, hålla tidsplan och upptäcka avvikelser i god tid. En 

projektplan för en projektledare kan enligt Lööw (1999) liknas med en 

orienterares karta. En projektplan gör det lättare för projektledaren att prioritera 

mellan tid, resurser, aktiviteter och resultat. Planeringsfasen i ett projekt är kärnan 

för att lyckas och bör därför ägnas största observans (Lööw 1999). 

 

Planering inom byggprojekt är en viktig del för att hålla tidplanen och undvika 

budgetöverskridningar. Det innefattar metoder och resurser för att bedöma 

tidsåtgången för projektets aktiviteter, såsom materialmängd, antal maskiner, 

utrustning och hur många personer som behövs för arbetet etc. En checklista är 

bra att använda som hjälpmedel för att kunna bocka av aktiviteter, men det går 

inte enbart att använda sig av checklistor eftersom dessa inte fungerar för att få en 

bild över resurs- och tidsplanering. Bra planeringsteknik inom byggbranschen är 

Gantt-scheman eller någon form av nätplanering där aktiviteterna är synliga 

(Révai 2012). 

 

Gällande evenemangsprojekt menar Wästlund (2012) att när det finns ett datum 

som evenemanget ska äga rum så börjar planeringen bakifrån. Först planeras vilka 

viktiga stora åtgärder som ska genomföras och vilka som är de mest kritiska med 

hänsyn till den totala tiden. Vidare poängterar Wästlund (2012) vikten av att 

skapa ett tydligt mål och syfte under planeringsfasen, dels för att kunna levererar 

det som beställaren önskar men också för att mäta om resultatet av evenemanget 

blivit lyckat (Wästlund 2012). 

 

2.3 Kompetenser hos projektledare 

Enligt El-Saaba (2001) är osäkerhet och ovisshet ständigt återkommande i projekt 

och projektledarens kompetens sätts på prov. Projektledare försöker att få saker 

och ting gjorda genom andra människor. Därför är projektledarens viktigaste 

egenskaper att kunna känna av olika situationer, vara sällskaplig, förstående, 

hjälpsam och vänlig. Projektledare fokuserar sina krafter på att leda andra till ett 

specifikt projektmål. El-Saaba (2001) delar in en projektledares färdigheter i fem 

områden, dessa är: 

 

 Kommunikation 

 Organisering 

 Grupputveckling 

 Samarbete 

 Tekniska färdigheter. 

 

Effektiv planering och ledning är utvecklingsbara färdigheter som kan utvecklas 

självständigt, till dessa räknas mänskliga, begreppsliga och tekniska färdigheter 

(El-Saaba 2001). 
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Mänskliga färdigheter beskriver hur projektledaren arbetar med människor. Det 

vill säga att projektledaren är en i gruppen och har förmågan att bygga upp ett 

samarbete i gruppen. För att kunna leda sin grupp behöver projektledaren vara 

duktig på att känna av sina medarbetare och sin omgivning. En projektledare med 

hög grad av mänsklig färdigheter är även duktig på att motivera och se andras 

behov. Mänskliga färdigheter är den mest väsentliga färdigheten för projektledare. 

Det involverar bland annat kommunikation, hantera olika situationer, delegera 

arbete och ansvar, hög självkännedom och entusiasm. Med kommunikation menas 

att projektledaren kan lyssna, tala och förstå vad andra menar med deras beteende. 

Att hantera olika situationer innebär att projektledaren är flexibel och tålmodig. 

För projektledaren innebär det att delegera arbete och ansvar, och att låta 

gruppmedlemmar vara med i beslutsfattandet (El-Saaba 2001). 

 

Begreppsliga färdigheter innebär att projektledaren ska kunna se till projektets 

helhet. Det vill säga hur en del är relaterad till en annan, och hur en förändring i 

projektet kan påverka hela projektet. Enligt El-Saaba (2001) rankas begreppsliga 

färdigheter som den näst väsentliga egenskapen för projektledare. Det som 

karaktäriserar dessa färdigheter är förmågan att planera, organisera och visualisera 

målbilden (El-Saaba 2001). 

 

Enligt El-Saaba (2001) bör en framgångsrik projektledare ha relevant erfarenhet 

och kunskap inom den bransch som projektet utförs i, men säger också att den 

tekniska kompetensen är den minst viktiga kompetens för projektledare. Detta 

involverar specialiserad kunskap och analytisk förmåga i användandet av verktyg 

och tekniker i den specifika branschen som projektledaren arbetar i. Tekniska 

färdigheter kommer på tredje plats och anses som den minst viktiga färdigheten av 

mänskliga, begreppsliga och tekniska färdigheter hos en projektledare. I El-

Saabas (2001) undersökning drar han slutsatsen att tekniska färdigheter är den 

minst viktiga av ovanstående för att leda projekt (El-Saaba 2001).  

 

Pant & Baroudi (2008) betonar betydelsen av mänskliga färdigheter för ett 

projekts framgång. Som projektledare ska du kunna jonglera med flera frågor 

samtidigt eftersom arbetet är komplext. Kommunikation nämns som centralt. För 

att kunna skapa en gemensam förståelse för arbetet och dess målbild bör 

projektledaren vara kommunikativ. För att leda projekt framgångsrikt behövs 

färdigheter som teknisk kompetens, förmåga att förstå människor i sin omgivning 

och de situationer projektet står inför. Författarna menar att 

projektledarutbildningar fokuserar mer på hårda kompetenser hos en projektledare 

och mindre på de mjuka färdigheterna. Vidare menar författarna att det behövs en 

balans mellan dessa två. Det mjuka tänkandet kan leda till bättre projektresultat 

(Pant & Baroudi 2008). 

2.3.1 Kommunikation 

Språk kan hanteras som en slags teknologi för att bearbeta data. Språk ska 

underlätta för kommunikation, det vill säga att gamla och nya saker lättare kan 

kommuniceras. Språk kan även ses som en social påverkan och är viktig i 

organisationens maktspel. Vidare ger språket en erkännande mening, det vill säga 

språket kan användas för att kommunicera betydelsen av våra erfarenheter. 

Forskare menar att språket inte automatiskt speglar världen men det är talets 
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handlande som skapar och förmedlar mening (Koskinen, Pihlanto & Vanharanta, 

2003).  

 

Enligt Koskinen, Pihlanto och Vanharanta (2003) har vissa forskare visat att 

utbyte av ord hjälper leverantörer och klienter att lösa svåra teknologiska problem 

tillsammans i projekt, även om de inte pratar samma språk. Vidare anser de att 

andra forskare i stället menar att det kan skapas svårigheter om alla inte talar 

samma språk. I ett finskt tillverkningsföretag som utförde ett 

produktutvecklingsprojekt överstegs både budget och tidsschemat, på grund av att 

en senior nivå av chefer och en junior nivå av el-ingenjör inte pratade samma 

språk. Problemet ledde till att de hade svårigheter med att se samma mål av 

projektet. Koskinen, Pihlanto & Vanharanta (2003) menar att individuella 

projektmedlemmar kan använda språk och uttryck som är specifika för deras yrke 

och erfarenhet, vilket gör att språket också är situations- och omvärldsrelaterat. 

Det gör att det inte är självklart att en ny gruppmedlem förstår alla termer och 

uttryck som används i projektet (Koskinen, Pihlanto & Vanharanta, 2003). 

 

Halin och Gustavsson (2012) anser att kommunikation är viktigt i projekt. 

Kommunikation kan vara planerad i form av veckomöten och lägesrapporter med 

mera.  Dock betonar Halin och Gustavsson (2012) att ett effektivt 

projektgenomförande förutsätter informell kommunikation som är 

förtroendeskapande. Det kan handla om småprat i korridoren eller spontana 

telefonsamtal.  

2.3.2 Improvisation och intuition 

Intuition och improvisation har betydelse för projektresultatet och vår 

förförståelse säger att en projektledare som saknar branschkunskap har svårare att 

improvisera och känna av magkänslan. Det vill säga ha intuition om vad som 

behöver göras i olika situationer. En projektplanering är sällan statisk på grund av 

att omvärlden förändras. Vi tror intuition och improvisation är viktiga egenskaper 

hos en projektledare för att bemöta nya krav och förändringar på ett bra sätt. 

 

Intuition och improvisation hos projektledaren har betydelse för projektresultatet. 

Improvisation är en kombination av intuition och kreativitet. I en studie utförd av 

Leybourne & Sadler-Smith (2006) undersöker författarna hur intuition används i 

projekt, hur det hänför sig till improvisation samt hur intuition och improvisation 

bidrar till projektresultatet (Leybourne & Sadler-Smith 2006). 

 

I projekt innebär improvisation att man går från en förutbestämd plan till andra 

handlingar för att kunna svara på förändringar. Improvisation är ett komplement 

till planeringen (Leybourne & Sadler-Smith 2006, Tyrstrup 2005). Intuition kan 

beskrivas som ett sjätte sinne, det vill säga en känsla för vad som behöver göras. 

Intuitionen grundar sig på vilken kompetens projektledaren har och vilken tidigare 

erfarenhet denne erhållit. Intuition är bra för beslut som ska fattas snabbt. 

Improvisation handlar istället om att reagera på oförutsedda händelser, för att 

vinna eller återvinna tid. Intuition är rotad i erfarenhet och kan leda till ökad 

improvisation hos projektledaren (Leybourne & Sadler-Smith 2006). Crossan 

(1998) beskriver improvisation som en handling utan manus där handlingen sker 

spontant och genom intuition. En god improvisation bygger på traditionella 
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färdigheter i en specifik domän och förmågan att lyssna och kommunicera. 

Improvisation kräver även full koncentration och fokus i stunden.  

 

Planering kan ha positiva effekter på ett projekt eftersom det finns tydliga 

instruktioner och riktlinjer för hur situationer ska hanteras, men planeringen kan 

också orsaka hinder för att klara av att hantera osäkerhet och förändringar som 

projektet möter (Vera & Crossan 2004). Improvisation är associerat med hur 

chefer litar på deras magkänsla. Författarna av The role of intution and 

improvisation in project managment (2006) menar att erfarenhet spelar en positiv 

roll i användandet av intuitionen. God intuition kan leda till att projektledare 

effektivare kan hantera ostrukturerade situationer. Vidare menar författarna att 

erfarna projektledare improviserar mer än projektledare med mindre erfarenhet. 

När en projektledare bestämmer sig för att improvisera väljer denne också att 

kliva bort från den ursprungliga planen (Leybourne & Sadler-Smith 2006). Vera 

och Crossan (2004) beskriver hur människor ofta ser avvikande planer som något 

farligt. Men att improvisation kan ha fördelar i en turbulent situation som kräver 

snabba åtgärder, snabbare än den ursprungliga planeringen. Improvisation är en 

teknik som gör det möjligt att hantera en turbulent miljö och författarna menar att 

planering inte bör ses som ett säkert kort för framgång. 

 

Leybourne & Sadler-Smith (2006) undersökning visar att projektledare väljer att 

improvisera då de tror att de ska leda till bättre projektresultat, exempelvis genom 

minskade kostnader och för att klara av att möta kundkravet. Dock visade inte 

undersökningen något statistiskt samband med att improvisation innebar en 

positiv verkan på projektresultatet (Leybourne & Sadler-Smith (2006). 

 

2.3.3 Kompetenser för projektledare i byggbranschen 

Enligt Edum-Fotwe och McCaffer (2000) är det otillräckligt för projektledare 

inom byggbranschen att endast vara utbildade ingenjörer. Deras studie 

genomfördes på projektledare inom byggbranschen och identifierar de allmänna 

kunskaperna och färdigheterna som upplevs som viktiga för att utveckla 

projektledarkompetens. Inom byggbranschen har projektledarrollen förändrats 

med tiden, idag behöver projektledarna även andra färdigheter än de tekniska 

kunskaperna. De möter istället andra problem som tidigare inte varit en del av 

deras ansvarsområden, exempelvis förmågan att hantera relationer som en viktig 

ingrediens till projektresultatet (Edum-Fotwe och McCaffer 2000). 

 

Ledning, kommunikation, förhandling, och problemlösning är relevanta generella 

förmågor för projektledare inom byggbranschen. Ledning innebär tekniskt 

ledarskap, att leda gruppen och vara duktig på att skapa visioner och strategier. 

Ledning innebär också att motivera och inspirera gruppen. Kommunikation är inte 

unikt i bara projektsammanhang, men kommunikation från projektledaren kräver 

färdigheter i att förmedla sitt budskap genom att skriva, prata och lyssna. 

Förhandlingsteknik är en annan viktig färdighet för projektledare. Anledning till 

detta är att projektledaren kan behöva förhandla om till exempel kostnader, avtal, 

resurser etc. Problemlösningsförmåga är en ytterligare en viktig färdighet för 

projektledare inom byggbranschen. Problemlösning innebär en kombination av 

problemformulering och beslutsfattande som handlar om problem som redan har 
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inträffat. Projektledarens beslut om det definierade problemet kan kräva snabba 

svar (Edum-Fotwe och McCaffer 2000). 

2.3.4 Kompetenser för projektledare i evenemangsbranschen 

Wästlund (2012) anser att det finns fyra områden som tar upp vilka egenskaper 

som är viktiga för att lyckas att planera ett evenemang. Dessa är personliga 

egenskaper, organisationsförmåga, affärsmässighet och tekniska kunskaper. 

Personliga egenskaper som är viktiga inom evenemangsbranschen är att vara 

målmedveten, ha passion och stark motivation, problemlösningsförmåga, vara 

kreativ och ha förmågan att prioritera. Han nämner även hur viktigt det är att vara 

stresstålig eftersom det är hektiskt och lite rörigt att jobba med evenemang och det 

kan vara svårt att överblicka. Det blir då viktigt att behålla lugnet och kunna 

sprida det till andra. Det Wästlund (2012) menar med organisatorisk förmåga är 

att vara duktig på att kommunicera i både tal och skrift. Det innefattar även ett 

intresse av att planera både sin egen tid och andras, samt att kunna delegera olika 

uppgifter. För den personen som planerar ett evenemang är det viktigt att tänka 

affärsmässigt. Att skapa ordning och reda och hålla sig till budget samt att skapa 

kontakter. Det Wästlund (2012) menar med tekniska kunskaper är att ha goda 

kunskaper om olika kommunikationsmedel så som dator, mobil och iPad. Detta då 

stora delar av evenemangsplaneringen sköts genom dessa hjälpmedel (Wästlund 

2012). 

2.4 Vad efterfrågar arbetsgivare hos projektledare i 

platsannonserna? 

Ashan, Ho & Khan (2013) menar att det är en viktig utmaning för organisationer 

att rekrytera den rätta projektledaren. Att arbeta i projektledarrollen är en stor 

utmaning i alla organisationer, eftersom projektledaryrket kräver en bred 

förståelse inom många olika områden, men även starka personliga egenskaper. 

Det är känt att utgången av ett projekt till stor del beror på projektledaren, därför 

är valet av projektledare ett av de viktigaste besluten rörande projektet (Ashan Ho 

& Khan 2013). 

 

Författarna av Recruiting Project Managers: A comparative Analysis of 

Competencis and Recruiment Signals From Job Advertisment (2013) undersöker i 

sin artikel, vilka kompetenser som efterfrågas i platsannonser för projektledare. 

Studien utfördes i Nya Zeeland och Australien. De jämför kompetenserna i 

annonserna med befintlig akademisk litteratur och yrkesorganisationer standarder 

för projektledning. För att undersöka viktiga kompetenser hos effektiva 

projektledare har författarna valt att använda de komponenter och kompetenser 

som används i PMCD. PMCD är en utvecklad standard för projektledning, 

Project Manager Competency Development. PMCD tar upp tre dimensioner av 

projektledarkompetens, dessa är kunskap, utförande samt personlighet. Kunskap 

är vad projektledaren vet om processer, verktyg och tekniker för projektets 

aktiviteter. Utförande innebär i sin tur hur projektledaren applicerar den kunskap 

som projektet kräver. Den tredje dimensionen, personlighet, innebär hur 

projektledaren beter sig under olika aktiviteter i projektet och i dess omgivning. 

Det innefattar även projektledarens attityd och personlighetsdrag (Ashan, Ho & 

Khan 2013). 
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I en tidigare studie som genomfördes i USA framkom det att projektledare 

rekryteras utifrån vissa kompetenser inom områdena ledarskap och social 

kompetens. Social kompetens är förmågan att kommunicera på flera nivåer, verbal 

förmåga, skriftliga färdigheter och att vara duktig på att hantera tvetydigheter. Ett 

ökat intresse av att rekrytera effektiva projektledare har lett till en förändring. Det 

har gått från vilka kvalifikationer som behövs till vilka kompetenser som krävs 

(Ashan Ho & Khan 2013). 

 

Studiens resultat visade att ett flertal arbetsgivare söker en projektledare som har 

eftergymnasial utbildning. För ett projektledarjobb inom byggbranschen 

efterfrågades projektledare med civilingenjörsexamen och i flertalet jobbannonser 

efterfrågades certifierade projektledare. Vidare visade studien också att 

kommunikationskunskaper är viktiga för projektledare. Den näst viktigaste 

egenskapen var tekniska färdigheter. Andra kompetenser som efterfrågades i de 

undersökta annonserna är förmågan att få saker gjorda, analytisk förmåga och 

förmågan att lösa problem (Ashan, Ho & Khan 2013).  

2.5 Branschkunskap eller inte? 

Wirth (1996) menar att det finns ett intresse att undersöka i vilken omfattning en 

akademisk examen i projektledning kan förflyttas mellan olika branscher. I hans 

studie, How generic and how industry-specific is the project management 

profession?, var syftet att identifiera vilka skillnader och likheter det finns, i 

projektledning, i olika branscher och att därigenom avgöra vilka meriter som är 

viktiga för att kunna leda projekt, samt hur branschspecifik projektledning 

egentligen är. Undersökningen visade att projektledarnas jobb i de olika 

branscherna bestod av ungefär 80 procent liknande uppgifter oavsett bransch. 

Uppgifterna det handlade om var planering, samordning av arbete, 

personalkostnad och att motivera projektgruppen. Därmed visade undersökningen 

att projektledarnas tid till 20 procent bestod av branschspecifika uppgifter. Wirth 

(1996) menar att detta visar en betydande potential för att projektledare ska kunna 

förflytta sig mellan olika branscher. Dock visade även hans undersökning att de 

flesta projektledarna som svarade på undersökningen hade branschspecifik 

kunskap sedan tidigare. De flesta hade en akademisk examen inom den bransch de 

var/varit projektledare i (exempelvis civilingenjör). De har i stället fått lära sig att 

leda projekt genom kurser och genom träning på jobbet. Wirth (1996) menar att 

sett till dessa omständigheter finns det inga karriärmöjligheter för 

projektledaryrket att hoppa mellan olika branscher. Wirth (1996) skriver dock att 

det finns en brist i hans undersökning vad gäller respondenter som från början har 

en akademisk examen i projektledning och att han därför inte kan generalisera 

huruvida det är möjligt för projektledare att klarar av att flytta sig mellan olika 

branscher (Wirth 1996). 

2.5.1 Mentorskap 

Enligt Ahlström (2002) handlar mentorskap om att ge en mindre erfaren kollega 

vägledning i personens professionella utveckling. Det handlar om kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte och som är ett bra sätt för adepten att lära sig på. Vidare menar 

Ahlström (2002) att det i mentorskap endast finns en huvudperson och det är 

adepten (Ahlström 2002). 
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Andra viktiga egenskaper för en mentor är att ha god självkännedom och vara 

trygg i sig själv. Mentorn bör även vara öppen och lyhörd. Ahlström (2002) 

diskuterar också vilken bakgrund mentorn bör ha. Hon menar att många adepter 

vill ha en mentor med samma utbildningsbakgrund som dem själva. Dock anser 

hon att det är en fördel om adept och mentor kommer från olika 

utbildningsbakgrund, eftersom olika bakgrund ger olika perspektiv. Ahlström 

(2002) skriver att: “Olika bakgrund innebär ofta att man har olika perspektiv. Det 

gör att man tvingas lyfta blicken och se frågor i ett helhetsperspektiv i stället för 

att fördjupa sig i oväsentliga detaljer”. 

2.6 Teoridiskussion 

Vi har haft svårt att finna lämpliga teorier för att besvara vår frågeställning. Det 

finns mycket forskning kring vilka kompetenser, egenskaper och färdigheter en 

projektledare bör ha. Vi önskar att vi funnit mer tidigare forskning kring 

projektledare som saknar branschkunskap. I teorin har vi lagt störst fokus på att 

beskriva projektledarens kompetens, hur planering av projekt ser ut och vad som 

kännetecknar en effektiv projektledare. Det har varit särskilt svårt att finna 

tidigare forskning om projekt inom evenemangsbranschen, vi tror detta beror på 

att evenemangsprojekt är förhållandevis nytt, jämfört med projekt i 

byggbranschen. 
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3 Metod 

 

I metodkapitlet gör vi en redogörelse för vårt metodval för denna studie. Vi ger 

också en presentation av vårt urval av respondenterna och ger en kort beskrivning 

av dem. Vi redogör också för hur vi valt att utgå ifrån vetenskapsrådets fyra 

övergripande etikregler. 

 

3.1 Bakgrund till syfte 

Vi författare av denna studie önskar ett arbete som projektledare, därför granskade 

vi en mängd platsannonser. Vi upptäckte att majoriteten av de företag som söker 

projektledare också söker efter en viss branschkunskap. Litteraturen inom 

projektledning fördjupar sig inte i om branschkunskap är viktigt för att lyckas att 

planera ett projekt, däremot nämns det att utan 

branschkunskap/verksamhetsförankring kan det vara svårt att agera trovärdigt i 

sin ledarroll (Jansson & Ljung 2011). Vi ville därför undersöka hur viktigt det är 

att inneha branschkunskap för att klara av att planera ett projekt. När vi valt att 

undersöka hur projektledare inom byggbranschen och evenemangsbranschen 

klarar av att planera projekt utan branschkunskap fann vi det svårt att hitta 

respondenter som saknade denna branschkunskap. Det gjorde att vi i stället fick 

undersöka om respondenterna trodde att de skulle klara av att planera ett projekt 

inom sin bransch utan branschkunskap, eller om det skulle fungera att planera ett 

projekt i en annan bransch om branschkunskap saknades. 

3.2 Metodval 

För att besvara vår frågeställning valde vi att använda den kvalitativa metoden 

eftersom den ger en djupare förståelse av intervjupersonernas svar och skulle 

besvara vår frågeställning på ett bättre sätt än den kvantitativa metoden skulle 

göra. Enligt Trost (2010) kännetecknas den kvalitativa metoden av enkla frågor 

som ger innehållsrika svar. Eftersom vi var ute efter att ta reda på vilka 

svårigheter projektledare utan branschkunskap möter i projektplaneringen, blev 

det svårt att fråga våra respondenter i en enkät på grund av att vi inte visste vilka 

svårigheterna var. 

 

Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ ansats väljas när forskaren vill ha nya 

beskrivningar av hur människor uppfattar olika situationer eller när 

problemställningen är oklar och behöver förklaras. Detta kräver flexibilitet och 

öppenhet, vilket kvalitativa ansatser ger. Fördelen med den kvalitativa metoden är 

att den har få begränsningar för vilka svar respondenten kan ge. Enligt Jacobsen 

(2002) lägger den kvalitativa metoden sin vikt i detaljer, nyanser och det unika 

hos varje respondent. Vidare menar Jacobsen (2002) att det största problemet med 

den kvalitativa metoden är att den är så resurskrävande, eftersom forskaren ofta 

har begränsad tid måste denne nöja sig med få respondenter. Detta medför att det 

kan skapa ett generaliseringsproblem i forskningen och kan därför få en avsaknad 

av giltighet (Jacobsen 2002). Vi var väl medvetna om detta när vi valde att göra 

en kvalitativ studie, dock såg vi att denna metod bäst besvarade vår frågeställning. 
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Trost (2010) rekommenderar att göra en kvalitativ studie om frågeställningen 

syftar till att få förståelse och hitta mönster i upplevelser. Kvalitativa intervjuer 

har enligt Patel och Davidson (2011) i regel en låg grad av strukturering, vilket 

göra att intervjuarens frågor ger plats för respondenten att svara med egna ord. 

Under rubrik 3.7 beskriver vi närmare vilka metoder vi valt i vårt genomförande. 

En enkät skulle kunna missa svar som är av vikt för vår undersökning. Jacobsen 

(2002) menar att kvantitativa metoder samlar in information som kan omvandlas 

till siffror, där svaren redan är angivna och att kvalitativa metoder i stället handlar 

om data i form av ord. 

3.3 Etiska aspekter 

Enligt Patel och Davidson (2011) får inte forskningen innebära att individer 

utsätts för psykisk eller fysisk skada och inte heller att de känner sig kränkta eller 

förödmjukande. Det är viktigt att innan intervjutillfällena överväga om 

intervjufrågorna skulle kunna bidra till några negativa konsekvenser. 

 

Vetenskapsrådet (2002) har delat in individskyddskravet i fyra allmänna etikkrav 

som gäller för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Dessa kommer att belysas i avsnitt 3.5 och 3.7. 

3.4 Urval 

Vi var intresserade av att undersöka hur vikten av branschkunskap varierar mellan 

olika branscher. Vi valde att undersöka byggbranschen och 

evenemangsbranschen. Vi valde just dessa två branscher eftersom vi ansåg att de 

var så olika till sin natur. Byggbranschen blev också intressant eftersom att vi är 

intresserade av att arbeta där, trots avsaknaden av branschkunskap. Därför blev 

det spännande att undersöka om och hur det skulle vara möjligt. 

Evenemangsbranschen valdes för att den är, jämfört med byggbranschen, är en 

såpass ny genre. 

 

För att få relevanta respondenter till vår studie valde vi att göra ett systematiskt 

urval, vilket betyder att individerna väljs ut metodiskt (Patel och Davidson 2011). 

Enligt Trost (2010) ska lämpliga variabler väljas ut som har betydelse för studien, 

vi valde projektledare inom byggbranschen och evenemangsbranschen. Detta för 

att få en bild av hur projektledare arbetar med planeringen inom de branscher 

studiens syftar till att undersöka. 

3.5 Respondenterna 

Vi valde att intervjua sju personer i denna studie från sju olika företag, fyra från 

byggbranschen och tre från evenemangsbranschen. Från början var tanken att 

intervjua projektledare utan branschkunskap, men vi fick svårigheter att finna 

dessa personer. Istället valde vi att intervjua sex projektledare med 

branschkunskap. Under ett av intervjutillfällena fick vi nys om en projektledare 

inom byggbranschen som saknade branschkunskap, vi valde då att kontakta och 

intervjua även denna person. Därför blev intervjupersonerna sju till antal. 

Samtliga respondenter arbetar idag som projektledare inom Värmland eller 

Närkes län och är verksamma inom bygg- eller evenemangsbranschen. 
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Vi har i studien valt att benämna respondenterna vid siffor, detta för att enligt 

konfidentialitetskravet ska alla uppgifter som lämnats av respondenterna 

behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kommer åt materialet. 

Allt material ska avidentifieras så att utomstående inte på något vis ska kunna 

identifiera respondenterna (Vetenskapsrådet 2002). 

 

3.6 Intervjuguiden 

Trost (2010) beskriver standardisering som graden till vilken frågorna saknar 

variation och är densamma för alla respondenter. De standardiserade frågorna är 

vanliga i den kvantitativa undersökningen, där frågorna kommer i exakt 

ordningsföljd och inte ger några vidare förklaringar. Frågor med låg grad av 

standardisering innebär istället att ta frågorna i den ordningsföljd som är 

lämpligast och respondenten får gärna styra ordningsföljden på frågorna. Den låga 

graden av standardiseringen ger möjlighet att ställa följdfrågor, vilket ger större 

variationsmöjligheter i intervjuerna (Trost 2010). Vi har valt att använda oss av 

låg standardiseringsgrad i vår intervjuguide (se bilaga 1) eftersom det ger oss en 

möjlighet att vara mer flexibla och ställa följdfrågor för att följa upp intressanta 

och utmärkande svar under samtalet. Intervjupersonerna får också möjlighet att 

svara mer öppet kring frågorna och förklara med egna ord hur de upplever sitt 

arbete. 

3.7 Genomförande av intervjuerna 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om 

studiens syfte, syftet med deras deltagande och att den information de lämnar 

endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). När vi 

tillfrågade våra respondenter, via mail, om en eventuell intervju var vi angelägna 

om att tydliggöra intervjuernas syfte och hur viktigt just deras bidrag och 

kompetens var för vår studies skull. Vi gjorde det för att motivera personerna och 

för att de skulle se nyttan med att delta, vilket är viktigt enligt Patel och Davidson 

(2011). Vi har också varit noggranna med att förtydliga hur deras bidrag kommer 

att användas och att deras deltagande är anonymt. Nyttjandekravet innebär att 

information som respondenterna givit inte får användas eller utlånas till något 

annat än forskningssyfte. Enligt samtyckeskravet så har respondenten rätt till att 

själv avgöra om denne vill medverka eller inte, samt när, var och hur länge. 

Respondenten ska kunna avbryta sin medverkan när som helst utan negativa 

följder. Forskaren får inte försöka påtrycka eller påverka respondenten att fortsätta 

sin medverkan om respondenten väljer att avbryta (Vetenskapsrådet 2002). Vid 

intervjutillfället gick vi åter igenom denna information, innan intervjun 

påbörjades. Anonymitet innebär att skydda respondenterna i undersökningen, det 

innebär att privat data som identifierar deltagaren i undersökningen inte kommer 

att avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Intervjuerna ägde rum under vecka 13, 14 och 15 år 2014. Sex av intervjuerna 

genomfördes på respondenternas kontor och en intervju genomfördes via 

telefonen på grund av det fysiska avståndet till intervjupersonen. Varje intervju 

tog 40-50 minuter att genomföra och vi utgick från vår intervjuguide. Vi valde att 

högst två av oss författare skulle medverka under intervjusituationerna, för att 

undvika att hamna i ett överläge där respondenterna skulle känna sig obekväma 
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och därmed påverka intervjun på ett negativt sätt. En av oss fick uppgiften att leda 

intervjusamtalet medan den andra fick uppgiften att sköta inspelningen och föra 

anteckningar under samtalet, för att inte missa viktiga och utmärkande svar från 

respondenterna. Vid två av intervjuerna deltog endast en av författarna vid mötet. 

Intervjuerna bandades och därefter transkriberades de för att få intervjusvaren 

ordagrant i textform. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna, enligt respondenternas samtycke, då vi anser 

precis som Trost (2010) att det förenklar för oss som intervjuare att koncentrera 

oss på frågorna och svaren. Trost (2010) menar att endast föra anteckningar kan 

skapa problem, om intervjuaren i efterhand inte kommer ihåg vad hon hade för 

avsikt med vissa anteckningar eller att handstilen är oläsbar. Nyhlén (2005) 

rekommenderar att redigera bort felsägningar, upprepningar och suckar för att inte 

skapa förvirring hos läsaren. Vi valde att följa rekommendationerna, dels för att 

underlätta läsningen i empiridelen, men även för att underlätta vår egen hantering 

av materialet. 

 

Jacobsen (2002) menar att öppna individuella intervjuer är lämpliga om 

undersökningen syftar till att få fram enskilda individers tolkning av ett eller annat 

fenomen. Han menar att det ger klarhet i hur individen uppfattar mening i olika 

förhållanden. Vi valde enskilda intervjuer i syfte att få en djupare förståelse av 

projektledarens tankar kring planering. 

 

Vi har även valt att titta på åtta platsannonser från vardera branschen för att se om 

branschkunskap efterfrågas och om den stämmer överrens med de kvalifikationer 

som presenteras i teorin. Vi anser att åtta platsannonser av vardera är tillräckligt 

för att få en överskådlig bild. Sökord vi använde oss av var: Projektledare, 

evenemang och bygg. 

3.8 Analysmetod 

Vi valde att koda vårt insamlade datamaterial för att kartlägga och hitta struktur 

som blev intressant för vår studies syfte. Kodning av kvalitativ data innebär att 

läsa igenom den empiri som samlats in och försöka hitta enstaka ord eller 

meningar som upprepas ett flertal gånger. Kodningen kan ske på två olika sätt, 

genom att koda ord-för-ord eller mening-för-mening. Kodning görs för att hitta 

struktur i materialet som är särskilt intressanta för forskaren att arbeta vidare med 

(Trost 2010). Vi valde att använda oss av meningskodning i vår analysdel för att 

hitta återkommande ord och meningar i empirin för att på så vis få en överblick 

över materialet och göra det mer lätthanterligt. Efter att materialet kodats delade 

vi in kodorden i olika teman för att med enkelhet kunna redogöra det insamlade 

datamaterialet i empirin. 

3.9 Validitet/reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att definiera studiens 

tillförlitlighet. Trost (2010) förklarar validitetsbegreppet med att instrumentet eller 

frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Med reliabilitet menas avsaknaden av 

slumpmässiga fel, om undersökningen är stabil. Det vill säga att en forskare ska 

kunna reproducera en annan forskares studie vid ett senare tillfälle och få samma 

resultat (Trost 2010). Vi anser att vi har undersökt det som var meningen att 
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undersöka och vi har följt vårt syfte. Utifrån våra egna tolkningar och intryck 

upplevdes respondenternas svar som trovärdiga. Respondenterna var 

tillmötesgående och engagerade under intervjutillfällena och flera av 

respondenternas svar påminde om varandras. Om samma personer skulle 

intervjuas vid ett senare tillfälle kan deras erfarenheter förändrats och således ge 

ett annat svar. Vi tänkte då att respondenterna fått möjlighet att vara projektledare 

i en bransch där de saknade branschkunskap och därmed skulle besvara frågorna 

på ett annorlunda sätt. Dock tror vi att om andra forskare skulle använda vår 

presenterade empiri, så skulle de dra samma slutsats. 

3.10 Källkritik 

Vi har haft svårigheter att hitta originalkällor till bitar av vår presenterade teori. Vi 

har i de fallen valt att referera till sekundärkällor. Vi har bedömt dessa 

sekundärkällor som trovärdiga eftersom forskarna är kända för oss sedan tidigare. 

Dessutom har flera forskare refererat till samma originalkällor och presenterat 

samma innehåll. 
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4 Empiri 

 

I empirin presenteras resultatet av våra intervjuer och de undersökta 

platsannonserna. 

 

4.1 Respondenternas bakgrund 

4.1.1 Byggbranschen 

De respondenter inom byggbranschen som deltog i vår undersökning kommer från 

företag av olika storlek. De har minst fem års arbetslivserfarenhet av 

projektledaryrket i byggbranschen. Respondenten med mest 

projektledarerfarenhet hade 23 år erfarenhet av byggbranschen. Tre av fyra har 

byggteknisk utbildning varav två har det på högskolenivå, dock har ingen av 

respondenterna genomgått någon projektledarutbildning, annat än genom dem de 

fått på företagen de arbetat på. Respondent 1 menar att ”...de flesta större 

arbetsgivare har någon projektledarutbildning”. 

Respondenternas arbetslivserfarenheter ser olika ut. Respondent 4 har arbetat 

inom en mängd olika områden innan den tillfrågade valde en byggteknisk 

utbildning som denne kompletterade med en termin företagsekonomi och en 

termin kvalitet. Denna projektledare ansåg att det varit till stor nytta i sina 

projektledartjänster. Respondent 3 började sin karriär inom bygg genom att gå en 

yrkesutbildning som betongarbetare/armerare, för att sedan arbeta fysiskt på 

byggen i cirka 5 år. Sedan påbörjade den tillfrågade en gymnasieutbildning och 

blev byggtekniker. Efter utbildningen har Respondent 3 arbetat som arbetsledare 

på olika byggföretag. År 1983 började samma respondent arbeta på sin nuvarande 

arbetsplats och fick år 1991 sin tjänst som projektledare. Respondent 2 har en 

magisterexamen i nationalekonomi och statistik vilket den tillfrågade inte anser 

varit till någon som helst nytta i sitt yrkesverksamma arbetsliv. När respondent 2 

kom ut i arbetslivet efter genomförd utbildning insåg personen att 

nationalekonomi inte stämde överens med verkligheten “Det finns inga människor 

som modeller utan det är liksom bara variabler”. Den tillfrågade bestämde sig då 

för att studera arbetsvetenskap och psykologi vid sidan av sitt arbete. 

Under intervjuerna med respondenterna bad vi dem klassificera sig som 

projektledare och även att klassificera sin branschkännedom (se figur 2). Vi bad 

respondenterna göra detta på en skala som låg mellan ett och tio, där ett var sämst 

och tio var bäst. Som projektledare valde tre av respondenterna att klassificera sig 

som en åtta, en annan valde att klassificera sig som en sexa. Vad gäller 

branschkunskapen valde två av projektledarna att klassificera deras 

branschkännedom som en femma. Respondent 4 hade svårt att göra detta eftersom 

projektledaren menade att bygg är ett brett område som varierar mycket; ”Inom 

mina specialområden är den mycket god, men inom vissa andra, ventilation och el 

så är det kanske två till tre någonting”. Respondent 2 valde att klassificera sin 

branschkännedom som en trea, men poängterar: “Det beror på, hade du frågat mig 

för tre år sedan hade jag sagt ett. För jag hade inte en jävla aning [...] Då var jag 

tvungen att säga att jag måste komma ut ur garderoben omgående, jag vet inte vad 

en två tum fyra är och jag kan ingenting om betong heller.” 
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Om du fick klassificera dig själv som projektledare på en skala 1-10, där 1 är sämst  

och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför?       

  R1 R2 R3 R4 
   Bygg  8  8  6  8 
   Om du fick klassificera din branschkännedom på en skala 1-10, där 1 är sämst  

och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför?       

  R1 R2 R3 R4 
   Bygg  5  3  5  8 
   Fig.  2  Respondenternas klassificeringar 

4.1.2 Evenemangsbranschen 

Respondenterna inom evenemangsbranschen har olika utbildningar, endast en 

(Respondent 7) av de tre respondenterna har utbildning inom den bransch som 

respondenten är verksam inom. Det var också endast Respondent 7 som hade 

utbildning inom projektledning, både genom yrkeshögskola där personen läst 

projektledningsmetodik, men även kurser från universitet. Utifrån sin praktikplats 

på yrkeshögskolan har respondenten fått sin nuvarande tjänst som projektledare. 

Respondent 6 har från lumpen fått ledarskapsutbildning i officersskolan. 

Respondenterna har innehaft sin nuvarande tjänst under olika lång tid, allt från 

några månader till två år. Respondenterna har varierande bakgrund och har arbetat 

inom olika branscher. Två av respondenterna har arbetat inom flera olika 

branscher i sitt yrkesverksamma liv. Respondent 5 har blandat annat varit 

elitidrottare (kartläsare i rally) och rest jorden runt och tävlat. Respondenten har 

också arbetat inom andra branscher ”Jag har arbetat med allt från att ha suttit i 

kassan på ICA, till att jobba inom hemsjukvård, personlig assistent, tandsköterska, 

ja som styckare, charkuterist, jag har jobbat på skolor som extraresurs.” Även 

Respondent 7 berättade ”Jag har jobbat inom jättemånga olika områden”. 

Projektledaren hade tidigare arbetat inom bland annat, vård och restaurang. 

Respondent 6 har tidigare arbetat inom sportgenren som kommentator och driver 

idag evenemangsprojekt inom samma bransch. 

När respondenterna fick klassificera sig som projektledare på en skala ett till tio 

(se figur 3), där ett är sämst och tio är bäst, klassificerade projektledarna sina 

färdigheter mellan sex och sju. På samma skala fick de även klassificera sin 

branschkunskap, där ansåg de att sina branschkunskaper hamnade mellan sex och 

tio på skalan. 

Om du fick klassificera dig själv som projektledare på en skala 1-10, där 1 är sämst  

och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför?       

  R5 R6 R7   
   Evenemang  7  7  6   
   Om du fick klassificera din branschkännedom på en skala 1-10, där 1 är sämst  

och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför?       

  R5 R6 R7   
   Evenemang  8  6  10   
   Fig.  3  Respondenternas klassificeringar 
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4.2 Projektledning 

4.2.1 Byggbranschen 

Under intervjuerna ställde vi frågor om hur respondenterna såg på projektledning 

och vad det innebar för dem. Alla respondenterna menade att det ligger många 

delar inom projektledning och att det är svårt att få med allt. När de försökte 

förklara kortfattat vad de ansåg att projektledning innebär fick vi följande svar: 

”...att utföra ett beställt arbete utifrån givna ekonomiska ramar”. Respondent 1 

menade i sin tur att projektledning innebär ”Helhetsansvar från början till slut, för 

att driva fram ett projekt”. Samma respondent berättar också att den viktigaste 

uppgiften som projektledare är att hålla ihop allt, eftersom det ofta är många 

personer som är involverade i ett projekt. Respondenten sa också att det är viktigt 

att hålla ihop dem och få dem att arbeta mot samma mål samt att hålla en 

gemensam tidplan för det mål som är uppsatt. ”…hitta något tydligt mål är väl det 

absolut viktigaste” menar respondent 1. 

Ett annat svar vi fick från Respondent 3 var: ”Mina uppgifter är egentligen att 

lokalisera vilket behov vi hade och vilken fastighet vi först skulle renovera”. 

Respondent 3 menade också att det innebär att gå ut med information till de 

boende där fastigheterna skulle renoveras. Vidare ansåg den tillfrågade att en 

projektledarens främsta uppgift är att “vara ute på fältet” och menar att det är 

viktigt att prata med alla yrkesgrupper. Få dem att komma med förbättringsförslag 

och jobba mycket med att få alla gubbar att förstå att det inte är farligt att komma 

med nya idéer. 

4.2.2 Evenemangsbranschen 

Respondent 7 menar att projektledning handlar om att ”…ha en övergripande koll 

på projektet, alla olika delar inom projektet. Till exempel budgetering, 

marknadsföring, beställningar och vad det nu kan vara som ingår i projektet. Och 

sen ha förmågan att driva arbetet framåt.” Respondent 5 menar att projektledning 

handlar om att klara av att hålla i flera trådar och att det viktigaste är att hitta rätt 

personer till rätt plats.  Respondent 6 menar i sin tur att projektledning handlar om 

att kunna fördela resurser och utnyttja dem på bästa sätt, men även att delegera. 

När vi frågade respondenterna vad den främsta uppgiften för projektledaren är 

fick vi olika svar. Respondent 5 sa att ”Det är väl egentligen att lägga grunden för 

de tankar och idéer som man har innan man kanske lämnar över det till någon 

annan”. Respondent 7 menade istället att det viktigaste var att skapa en gemensam 

målbild i projektgruppen. Respondent 8 ansåg att det viktigaste var att säkerställa 

att de har de resurser som krävs för projektet. 

4.3 Planering 

Gällande intervjufrågorna om projektplanering har vi valt att redovisa resultatet av 

varje intervju separat. Vi har gjort det eftersom syftet med vår uppsats är att 

undersöka vilka svårigheter projektledare får med att planera ett projekt i en 

bransch som denne saknar branschkännedom om. Genom att redovisa intervjuerna 

var för sig så tror vi att det blir lättare att hitta olikheter och likheter mellan 

respondenternas svar. 
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4.3.1 Byggbranschen 

Respondent 1 

Respondenten menar att planeringen av ett projekt kan gå till på olika sätt. Dock 

väljer projektledaren att ta upp ett klassiskt skolexempel för hur det brukar gå till. 

Det startar med att företaget köper upp en markbit de är intresserade av, men 

innan köpet gör de en markanalys för att se vad de kan göra med, för att se om 

den är intressant eller inte. Är markbiten användbar för att bygga bostäder köps 

den och planläggs. Vid planläggning tar de kontakt med kommunen. 

Respondenten menar att detta är en process som tar minst ett år. Samtidigt som de 

börjar med planläggningen börjar de rita och detaljstudera vad som ska vara på 

tomten. De har en detaljplan och tar fram bygglovshandlingar för att sedan söka 

bygglov. Parallellt med detta så görs en ekonomisk plan. Respondenten menar 

sedan att flera parallella aktiviteter faller in på olika tider beroende på när de 

känner sig trygga att gå vidare. Respondenten kunde inte säga exakt hur lång tid 

det tar, om det är ett år eller två, utan menar i stället att de går vidare när det 

känner “…att det här kommer att gå”. Respondenten säger att det är först när de 

sålt ett antal procent av enheten som de kan ta fram ett investeringsvärde och får 

sedan starttillstånd med att sätta igång med projektet. Då börjar projekteringen, 

själva genomförandedelen. Det handlar om att handla upp entreprenörer och 

fastställa tid för byggstart. Från byggstart fungerar respondenten som byggledare 

och håller i byggmöten under minst ett år. 

Respondenten menar att det är en sak som alltid återkommer, att man måste kunna 

tänka utanför ramen och inte bara hålla sig till checklistor och menar att 

checklistor kan vara bra, men det är inget som säger att du som projektledare gjort 

ett bra jobb för att du lyckats bocka av dem. Respondenten menar att det är 

utmaningen för projektledare, att tänka utanför ramen för att förbättra sina projekt 

och sa följande; “…tänka på hur kan jag göra det bättre än förra gången”. 

Respondenten sa även att “För om det blir så statiskt att man har en checklista att 

jobba efter hela tiden, då utvecklar du inte det du håller på med”. Respondenten 

anser även att det är av vikt att ta sig tid i början av ett projekt till att planera och 

fundera. Detta för att skapa en struktur även om den kommer att ändra sig under 

resans gång. Respondenten tycker också att det är viktigt att samla alla som är 

med i projektet i ett tidigt skede för att skapa en gemensam målbild. Denna tid 

leder till att företaget sparar pengar och fortsätter med att säga “Det är så vi alltid 

gjort, samlat alla och vi har i stort sett byggt huset i huvudet, hur vi ska bygga upp 

det och göra allt, hela produktionen, från start till inflyttning. Fast vi inte ens har 

en ritning, men då har vi iallafall tänkt lite och då har vi med oss lite”. 

Respondent 2 

Respondent 2 anser att det viktigaste när det kommer till att planera ett projekt är 

att börja från slutet. ”Hur ser det ut när vi är klara, vad har hänt då? Sen gå bakåt 

på någon slags tidslinje, då kan man göra någon slags grovplanering.” Vidare gör 

inte respondenten någon jättelång planering men personen anser att det måste 

finnas deadlines och delmål. Deadlines och delmål är också viktigt för att hålla 

motivationen i projektet i schack menar respondenten. ”Det är som ett tomtebloss, 

någon tänder på och det är skitkul i tjugo sekunder, sen är det borta.” 

Implementeringstänk är något som respondenten har insett är en allt mer viktig 

faktor under sina senaste år som projektledare, ”…vad av det här bestående 

resultaten kan vi ha kvar?”. 
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Respondent 3 

Respondenten förklarade att planeringen av ett projekt inom hans företag startar 

cirka ett år innan projektet tar fart; ”Ett år innan man planerar byggstart vill jag 

starta med en idé, kanske om vad vi ska åstadkomma med en fastighet. Då är det 

väl så att ett år, tycker många är tidigt och undrar vad vi ska göra under den 

tiden”. Respondenten menade att det är mycket som ska fram under denna tid. 

Planeringen börjar med att projektgruppen sitter och pratar och försöker komma 

fram till rätt nivå. En enkät går ut till de boende med ledande frågor som också är 

öppna för egna kommentarer. I svaren finner de i regel en röd tråd som 

överensstämmer med deras egna planer. Då företaget arbetar med partnering så 

går de in med alla yrkesgrupper och gör en inventering. Alla yrkesgrupper gör då 

sitt med protokollförda uppgifter som projektgruppen sedan sammanställer i ett 

åtgärdsprogram. Efter detta görs en budget och en fastighetsanalys för att se hur 

stor kostnad fastigheten kan bära och hur mycket hyran behöver höjas. De måste 

kontrollera om den nya hyresnivån fungerar eller om de får tänka om.   

När projektgruppen är nöjda med resultatet av budgeten och fastighetsanalysen 

ska detta presenteras för de boende. En kommunikationsplan upprättas och ett 

utskick görs till de boende. Detta sköts av kommunikationsavdelningen men 

respondenten, projektledaren talar om hur denne vill ha det. Två till tre veckor 

efter utskicket kallar respondenten till ett informationsmöte med de boende. Efter 

mötet och godkännandet av planerna från de boende startar planeringen med hela 

entreprenadsidan och en tidplan tas fram. Respondenten anser att det är bra att 

starta planeringen av ett projekt ett år innan byggstart och berättade att ”Man får 

inte hasta fram ett projekt för då slår det tillbaka direkt, både på vad gäller kvalitet 

och ekonomi”. Vidare anser personen att det är viktigt att arbeta med rätt 

nyckelpersoner och tror att det gör att projektet blir mer självgående. 

Respondent 4 

Respondenten börjar projektplaneringen när beställningen från VD kommer. I 

beställningen finns entreprenadsumman och sluttid, utifrån det ska projektledaren 

få projektet färdigt. Först läser projektledaren igenom alla handlingar, AF-del 

(administrativa föreskrifter) och RAM beskrivning (den tekniska beskrivningen) 

för att sedan gå vidare med att läsa igenom alla givna förutsättningar. Handlar det 

om en totalentreprenad så åker respondenten ut till platsen och kollar så att givna 

förutsättningar stämmer och träffar beställaren för att gå igenom projektet. Efter 

det är det dags att handla upp entreprenörer. Ibland behöver företaget använda sig 

av nya entreprenörer när de inte varit verksamma i området tidigare, då kollar de 

upp referenser på olika entreprenörer. Respondenten går vidare med att se över sin 

personalplanering och hur svårt jobbet är. Sedan under projektets gång blir det en 

hel del byggmöten. 

4.3.2 Evenemangsbranschen 

Respondent 5 

Respondenten lägger mycket tid till att sitta ner och fundera i början av ett 

projekt, och att träffa alla de människor respondenten behöver träffa. För att sedan 

gå vidare med att sprida budskapet om vad projektet innebär och göra en 

projektplan med de mål och syften som finns. Respondenten tar också kontakt 

med personer som varit med i projektet tidigare och ställer frågor. 
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Enligt Respondenten går ett optimalt planeringsarbete till så att det från början 

finns en projektgrupp med vissa grundplåtar. Det är viktigt att projektledaren vet 

vilka resurser som kan vara med och arbeta i projektet. 

Respondent 6 

När Respondenten fick frågan hur planeringsarbetet såg ut, pratade projektledaren 

mycket om tidsplaneringen. Det är viktigt att se till att evenemangets inbjudna 

aktörer är tillgängliga. Respondenten tror att de är ganska gammalmodiga vad 

gäller planeringsfasen, de använder dokument men inga verktyg som Gantt-

scheman. I stället använde de sig av översiktliga milstolpar och checklistor med 

vad som behöver göras, på ett strukturerat sätt. Respondenten sa: ”…sen finns det 

säkert kanske smartare sätt att göra, men där vill jag väl påstå att vi kanske inte 

har den kompetensnivån för dem verktygen i organisationen”. Respondenten anser 

att de ändå har ett ganska strukturerat sätt att lägga upp deadlines och när saker 

och ting ska vara på plats. 

Enligt Respondenten bör man dela upp ett projekt i delprojekt om projektledaren 

vill ha ett optimalt planeringsarbete. Respondenten sa att detta leder till att 

”…man egentligen bara behöver ha en övergripande, vad ska jag säga en 

övergripande roll för att liksom hålla samman istället för att gå ner och peta i 

detalj i allting”. 

Respondent 7 

Respondent 7 har studerat projektledning och vet hur projektledningsverktyg som 

Gantt-schema fungerar. Projektledaren har försökt att implementera verktyget i 

det nuvarande projektet som denne idag driver inom evenemangsbranschen. Det 

har inte fungerat. Projektledaren tror att anledningen till det är att det är så många 

delar som är beroende av varandra och att de aldrig hållit ett tidschema. Vidare 

menar respondenten att denna typ av verktyg skulle fungera jättebra i vissa typer 

av projekt. I stället försöker de jobba med gemensamma kalendrar i 

projektgruppen och med övergripande milstolpar. De har även ett personalmöte 

varje månad där de går igenom vad alla jobbar med och vad de behöver sätta 

igång med för att bli klara i tid till nästa milstolpe. Respondenten arbetar även 

med protokoll och aktionslistor i projektgruppen. 

Respondenten menade att ett optimalt planeringsarbete bör börja genom att alla i 

projektgruppen samlas för ett första planeringsmöte, där de pratar igenom mål och 

syfte. Detta för att alla ska jobba mot samma mål. När projektgruppen är överens 

om målet tycker respondenten att man ska börja med att göra en ganska grov 

tidsplanering bakifrån. Det vill säga de börjar med att tänka på vad som ska 

levereras det datum evenemanget hålls, och sedan räknar baklänges. Efter denna 

grova tidsplanering går projektledaren vidare med att dela in arbetet i 

ansvarsområden.   

4.4 Erfarenhet och kompetens 

4.4.1 Byggbranschen 

Då vi frågade våra respondenter vad kompetens innebär för dem fick vi följande 

definitioner: 
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 “Kompetens, att man har rätt erfarenhet för det man håller på med. Rätt 

utbildning”. 

 “Det innebär att du har kunskap inom ett visst område, du är duktig på”. 

 “Kompetens är väl egentligen att du ska vara insatt i regelverk, det måste 

du vara insatt i”. 

 ”Kompetens, att du ska ta dig från punkt A till B […] att du har förmågan 

att se vad du inte klarar av [...] hitta rätt folk att jobba med men även 

kunna motivera folk att lägga på det lilla extra [...] kommunikation är det 

absolut viktigaste av allt, att man är tydlig..”. 

Respondenterna tycker att erfarenhet är viktigt i projektledaryrket.  Respondent 1 

sa bland annat att “All erfarenhet är helt suverän”. 

Respondenterna var överens om vilken kompetens en projektledare inom 

byggbranschen bör ha. De menade att det är viktigt att kunna lite om mycket men 

att projektledare inom byggbranschen inte behöver vara någon specialist. ”Man 

behöver inte förstå alla liksom tekniska delar, men man måste förstå vad man vill 

uppnå” menar respondent 2. Liknade svar kom från Respondent 1 när vi frågade 

om vilken kompetens som var nödvändig för projektledare inom byggbranschen: 

“Man behöver inte kunna mycket, men man bör kunna lite om allt. Ha ett litet 

hum om det mesta, sen behöver man inte vara specialist på någonting”. Tre av 

respondenterna poängterade även hur viktigt det är att vara insatt i regelverk, till 

exempel byggverkets regler och administrativa föreskrifter. Andra viktiga 

kompetenser som kom upp var att en projektledare ska vara lyhörd och 

prestigelös. Respondent 4 nämnde även att det är viktigt att veta vad man inte 

klarar av, när man behöver ta in extrahjälp till exempel i form av konsulter. 

När vi frågade vad som utmärker en projektledare med hög respektive låg 

kompetens fick vi olika svar. ”Drivet är en stor skillnad [...] drivet är en väldigt 

viktig sak och det hänger ihop lite med kunskap också. Man bör i alla fall ha 

någon slags förståelse för vad man vill uppnå” menar respondent 2. Respondent 4 

poängterar också vikten att som projektledare ha någon form av driv och tro på sig 

själv och våga stå där när det blåser men markerar: “Det som inte fungerar är ju en 

projektledare som går in och tror att han eller hon kan allt och vet allt [...] 

distansen till dig själv, klarar jag inte av det så tar jag in hjälp”. Respondenten 

menade att erfarenhet och ålder inte spelar så stor roll då personen jobbat med 

både unga mer oerfarna projektledare och äldre mer erfarna. Dock påpekar 

respondenten att det är ett mansdominerat yrke och tänker sig att en ung tjej kan 

ha svårare att få respekt från de hon ska arbeta med. På samma fråga svarade 

Respondent 1: “En som har väldigt hög kompetens eller specialiserad på en viss 

del, har lätt för att prioritera eller fasas in på detaljer själv. Har man en mer allmän 

kompetens är det nog lättare att inte grotta ner sig själv i vissa detaljer”. Samtliga 

respondenter tyckte att erfarenhet är viktigare än kunskap som projektledare. 

Respondent 3 menade att kunskap och erfarenhet går hand i hand, eftersom 

respondenten lär sig genom erfarenheten. 

4.4.2 Evenemangsbranschen 

När vi frågade respondenterna inom evenemangsbranschen om vad begreppet 

kompetens innebar för dem fick vi följande svar: 
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  ”Jag tycker att det är hur man får ut det man kan och ja, jag ser nog inte 

kompetens som studierelaterat eller så, utan mer hur man är som person 

till rätt yrke”. 

 

 ”Ja, kompetens tycker jag egentligen är ett mått på att kunna leverera, och 

det kan ju vara allt ifrån att man har läst en massa och är väldigt utbildad 

och duktig i någonting till det vi faktiskt var inne på. Att den kompetensen 

så till vida, har ett sådant bra nätverk så att du alltid kan lösa problem för 

att man behöver inte vara specialist själv”. 

 

  ”Kunskap tänker jag på i första hand. Men sen handlar det ju också om så 

himla mycket annat. Det kan ju vara social kompetens, det är ju verkligen 

hur man är som person tillsammans med andra personer. Och kanske 

också vilka kontakter man har, som är väldigt viktigt i dag”. 

Respondenterna inom evenemangsprojekt anser att erfarenhet är viktigare än 

kunskap i projektledaryrket. När respondenterna svarade på vad vilka 

kompetenser som är viktiga för projektledare inom deras bransch fick vi olika 

svar. Respondent 5 anser att inom sin bransch (idrottsprojekt) är det viktigt att ha 

föreningskunskap samt att kunna anpassa sig till dem personer projektledaren 

möter. Respondent 6 menar också att branschkännedom är viktigt samt ”…att man 

måste vara ganska öppen för förslag och nya idéer, tänka lite nytt alltså…”. 

Respondent 7 trodde att datorkompetens är särskilt viktigt för projektledare i 

respondentens bransch, men även en förmåga att samarbeta med andra människor. 

Samma respondent betonar också vikten av kontakter och kunskap om branschen. 

När respondenterna fick frågan vad som utmärker en projektledare med hög 

respektive låg kompetens svarade Respondent 6, ”En projektledare med låg 

kompetens får ingen respekt vilket medför att den personen får svårt att leda 

projekt”. Respondent 7 sa i stället ”Men vad som utmärker en bra projektledare är 

en struktur, det är ett helhetsbegrepp eller en övergripande koll som jag sagt förut. 

Och förmågan att få arbetsgruppen att jobba och samarbeta. Det tror jag är viktigt 

för alla typer av projekt”. Respondent 5 anser att en projektledare med hög 

kompetens kan möta personer på rätt nivå och på så sätt få alla med sig och sa; 

”Det handlar mycket om det, att man ska få med sig folk och att alla ska tycka det 

är lika roligt som du som projektledare tycker”. 

4.5 Kompetenser för projektledare 

4.5.1 Byggbranschen 

Respondenterna betonar hur viktigt det är med personalens välmående. 

Respondent 3 berättade att en god egenskap hos projektledaren är att få 

projektmedlemmarna att våga komma med förslag ”Du, om vi gör såhär istället så 

bli det bättre och billigare!”, det är trots allt dem som är ute på fältet som sitter på 

kunskaper, den kunskap som projektledaren kanske saknar menar respondent 3. 

Under intervjutillfällen framkom följande ledarskapsegenskaper som de 

tillfrågade ansåg viktiga: 

 Social kompetens 

 Lyhörd 
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 Prestigelös 

 Prioritera 

 Känna av 

 Respektfull 

 Kaoshanteringskompetens 

 Kommunikation 

 Avsätta tid 

Kommunikation inom byggbranschen 

Den ledarskapsförmåga som alla respondenter belyste var social kompetens. Det 

kunde gälla att vara ute på fältet och lyssna av olika yrkesgrupper och få dem att 

komma med förbättringsförslag, men även ha lätt för att kunna kommunicera och 

känna av olika intressenter till projektet. En annan sak som flera av 

respondenterna ansåg viktigt är att projektledare behöver förstå språket som pratas 

i organisationen och projektet för att därigenom kunna leda projektet och skapa 

tillit. En av respondenterna upprepar flera gånger under intervjutillfället vikten 

med en god kommunikation ”…det är ett av de starkaste ledningsverktyg som vi 

har.” En annan av respondenterna ansåg att ”Svårigheter möter du i varje projekt, 

det är nytt” och exemplifierade svårigheter när beställaren inte har kunskap om 

givna spelregler och menar att man måste vara extra tydlig med vad som ingår i 

projektet när beställaren saknar branschkunskap. Det är då viktigt att lägga ner 

mycket tid på att förklara på ett sätt som beställaren förstår. 

Intuition och improvisation inom byggbranschen 

Då vi ställde frågor om improvisation och intuition svarade Respondent 1 att 

jobbet som projektledare inom byggbranschen innebär mycket improvisation, 

eftersom ingen dag är den andra lik. Respondent 3 menar att erfarenhet gör det 

lättare att hantera förändringar men anser också att en projektledare med lång 

erfarenhet kan visa upp en avig sida mot förändringar. Respondent 4 ansåg sig 

klara av förändringar genom intuition och improvisation även i en bransch där 

denne inte har branschkunskap. Denna respondent trivs med ansvar och tror sig 

göra det oavsett bransch. Respondent 4 sa även att: “Ofta den som kommer med 

ett problem till mig har ju ofta en lösning själv bara att den inte vågar ta den. Det 

är ju självklart lättare för mig att ta beslut på intuition inom den bransch jag är 

inom nu men, men jag hade nog gjort det ändå, det tror jag”.  

Respondent 2 som är emot ett strikt flödeschema sa ”...det finns ju ingen 

verklighet som har ett flödesschema i sig.”  och menar att det sker förändringar 

hela tiden, varje dag ”Man utgår från att allt kommer vara stabilt, såhär kommer 

det att se ut. Men det gör det ju aldrig. För då är det någon som ringer och säger 

att det här har hänt eller något dyker upp och då ska man ju hantera det. Det går ju 

inte säga, det står inte här. Det står inte i min projektplan att det ska hända idag. 

Vi hoppar det, det ska inte komma idag, det ska komma i fas fyra i någon slags 

modell”. 
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4.5.2 Evenemangsbranschen 

Respondent 7 menade att skapa struktur och gemensamma mål är särskilt viktigt 

för projektledare. Respondenten sa också att ”I struktur tycker jag också att det 

ingår att alla jobbar mot samma mål. Mål är jätte, jätteviktigt”. Andra 

projektledarskapsegenskaper som de tillfrågade ansåg vara viktiga: 

 Kunna fördela resurser 

 Delegera 

 Problemlösningsförmåga 

 Innovativ 

 Leda – att få alla med sig 

 Kommunikation 

 Förmåga att samarbeta 

 Skapa bra sammanhållning i projektgruppen 

 Peppa 

Kommunikation inom evenemangsbranschen 

Respondent 5 betonade hur viktigt det är att kunna bemöta olika typer av 

människor, det är en av de viktigaste egenskaperna för en projektledare och sa 

”…just att kunna möta alla personer på rätt nivå. Har man inte den egenskapen att 

man kan läsa av så tror jag att man får det svårt i sin projektledning”. Vidare sa 

Respondent 7 att ”Sen så tror jag att det är jätte viktigt med kommunikation, att 

man har regelbundna möten och pratar igenom var man är någonstans, om man 

stött på några svårigheter som man måste lösa tillsammans eller så”. 

Intuition och improvisation inom evenemangsbranschen 

När Respondent 5 fick frågan om denne ofta får improvisera som projektledare 

var svaret, ”Ja… Så är det absolut”. Samma respondent tror sig ha lättare att 

improvisera i en annan bransch än sin egen och sa ”För att där gäller det att lyssna 

av, här har jag ju ändå kunskapen och ändå kan stå på mig mer eftersom jag 

verkligen kan allt. Ja, allt och allt, men jag kan det rätt så bra. Medan i en annan 

bransch där jag inte kan det lika bra, då måste jag lyssna in och ändra min idé eller 

tanke utifrån någon som har bättre kunskap och erfarenhet än jag. Så jag tror där 

får man nog improvisera mer än i den här rollen”. 

Respondent 7 arbetar med ett evenemangsprojekt som är återkommande år efter 

år, trots att det förändras. Samma respondent tror att eftersom respondenten har 

jobbat med festivalen i flera år, har personen lättare att improvisera och 

illustrerade detta genom att säga ”Om jag vill improvisera och göra en 

konstutställning till exempel på festivalen i år, så vet jag att vi behöver tak och 

någonting som skyddar så att folk inte går fram och petar och river ner. Sådana 

saker kanske man inte tänker på första gången”. Respondent 7 tror även att det 

skulle bli svårare att hantera en förändring i en annan bransch med intuition och 

improvisation. Detta på grund av att respondenten skulle bli tvungen att förlita sig 

på sin personal, som förhoppningsvis har kompetensen som behövs. Samma 

respondent anser att problemlösning är en jättestor del av projektledarrollen. Även 

respondent 6 anser att det är svårare att handla på intuition och improvisation i en 

bransch där respondenten saknar kunskap. 
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4.6 Svårigheter för projektledare  

4.6.1 Byggbranschen 

Vi frågade samtliga respondenter vilka svårigheter de mött under deras karriärer 

som projektledare och fick varierande svar. Nedan kommer en kort redogörelse 

för vilka svårigheter de mött. 

När vi frågade Respondent 3 om vilka svårigheter respondenten mött blev svaret: 

“det är inte så mycket faktiskt”. Det personen råkat ut för några gånger var att de 

inte fått in alla godkännande intygen av de boende som är nödvändiga för att 

påbörja projektet. Respondenten menar att detta är en av anledningarna till att de 

vill ha så gott om tid inför ett projekt. Respondent 1 har mött svårigheter; “Det är 

hela tiden utmaningar för att det dyker upp saker som du inte varit med om innan. 

Det är därför man håller på, det är utmaningen”. Respondent 1 beskriv dock inga 

specifika svårigheter. 

Respondent 2 har fått handskas med svårigheter när projektresultat inte kommer 

att bli aktuellt förrän väldigt långt framåt i tiden ”Det är svårigheter att få folk att 

köpa idén såklart eftersom. När kan det komma igång, 2045 kanske, med lite 

tur!”. Då menar respondent 2 att det krävs en envishet och stönighet att inte ge 

upp för lätt. Att informera och få folk att inse vikten med resultatet även om det 

ligger långt fram i agendan. 

4.6.2 Evenemangsbranschen 

När vi frågade respondenterna inom evenemangsbranschen vilka svårigheter de 

mött som projektledare fick vi olika svar. Respondent 5 berättade att en svårighet 

som projektledaren mött var att många aktörer vill vara med i projektet men alla 

vill inte jobba med det. Respondenten menar att många vill vara delaktiga i 

projektet men inte lägga ner den tid och de timmar som krävs. Respondent 5 sa 

därför att ”Så det är väl det svåra att få arbetskraft till projektet” och försöker lösa 

det problem genom att informera och förankra projektet i 

styrgruppen.  Respondent 6 ansåg att de främsta svårigheterna låg i att det i 

projekten alltid är ont om tid och pengar. 

Respondent 7 ansåg i sin tur att beslutsfattning är svårt.  Det är inte Respondenten 

som tar alla beslut i projektet, och ibland rivs beslut upp av festivalgeneralen. 

Samma respondent sa att: ”När beslut rivs upp och man får börja om på ny kula, 

lite grann. Det tycker jag är jättesvårt. Det är nog det jag skulle säga är bland det 

svåraste” 

4.7 Vad efterfrågas i platsannonser på hos projektledare? 

För att besvara vår frågeställning valde vi att även göra en snabb och översiktlig 

granskning av vad arbetsgivare efterfrågar på arbetsmarknaden hos projektledare 

inom evenemangs- och byggbranschen. Vi gjorde detta genom att söka på 

projektledartjänster på bland annat arbetsförmedlingens platsbank och indeed.se. 

Vi valde de åtta första annonserna vi hittade inom respektive bransch. I avsnitt 

4.7.1 och 4.7.2 redogörs kort vilken utbildning och kompetens som efterfrågas. 
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4.7.1 Byggbranschen 

I sju av de åtta granskade platsannonser för projektledare inom byggbranschen 

efterfrågades högskoleutbildning inom byggteknik eller inom husbyggnation. I de 

granskade annonserna efterfrågades även dokumenterade erfarenheter av 

projektledning. Det efterfrågade erfarenhet i samtliga åtta platsannonser inom 

byggbranschen, varav en med så mycket som tio års erfarenhet (se bilaga 3). De 

fem främsta egenskaperna som efterfrågades för byggprojektledare var; 

kommunikation, målmedvetenhet, skapa goda relationer, vara drivande och 

förmågan att arbeta självständigt (se bilaga 4). 

4.7.2 Evenemangsbranschen 

I de åtta granskade platsannonserna för projektledare inom evenemangsbranschen 

efterfrågades någon form av akademisk utbildning i sex av annonserna, varav tre 

krävde en specifik utbildning. Sju av platsannonserna krävde arbetslivserfarenhet, 

varav sex efterfrågade specifik erfarenhet. De fem främsta egenskaper som 

efterfrågades i annonserna för evenemangsprojektledare var kommunikation, 

målmedvetenhet, skapa goda relationer, vara strukturerad och förmågan att 

motivera gruppen. 

4.8 Bransch kunskap eller inte? 

Vår undersökning gick ut på att ta reda på vilka svårigheter som finns med att 

planera ett projekt i en bransch där projektledaren saknar branschkunskap. Vi 

frågade respondenterna om det trodde sig klara av att planera ett projekt i en 

annan bransch, vi fick följande svar; 

Respondent 1 

På en av respondentens tidigare arbetsplatser har arbetsgivaren tyckt att det ska 

vara möjligt för projektledare att hoppa mellan olika områden. Den tillfrågade 

menar själv att strukturen i projekt ofta är sig lik men att det inte är helt givet “att 

du kan sätta en projektledare på vilket jobb som helst om du inte har kunskapen”. 

Men respondenten poängterar ”...det finns de som är superduktiga, som är 

extrema proffs som projektledare och givetvis kan de vara det inom vad som helst, 

för då får andra ta jobbet. Då måste du ha väldigt bra folk omkring dig, så du har 

en bra organisation kring dig. Har man en bra projektledare eller chef eller vad det 

än är, så får den alla till att jobba. Men jag tror inte det är helt givet att du kan 

sätta en projektledare på vilket jobb som helst om du inte har kunskapen.” 

Respondent 2 

”Absolut!” Respondenten menar att förr skulle chefen vara den person som skulle 

kunna verksamheten bäst men i dagsläget fungerar det inte så. Den tillfrågade 

menar att chefer i allmänhet har väldigt mycket gemensamt och att i det stora hela 

handlar om att driva processer. 

Respondenten berättade om en upplevelse som nyanställd chef för hundra 

personer i en bransch som den tillfrågade inte hade kunskap inom. Andra 

arbetsdagen kallade respondenten till ett möte, för att presentera sig för de 

anställda. Någon räcker upp handen: Respondenten: ”Vad heter du?” Anställd: 

”Jaa, Marita!” Respondent: ”Marita, vad funderar du på?” Anställd: ”Jo, jag vill 

säga att vi inte har något som helst förtroende för dig och jag vill att du ska sluta!” 
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En applåd gjorde sig hörd i rummet av de anställda och respondenten blev 

knäsvag. Med denna berättelse ville vår respondent förklara en situation som visar 

ett typiskt missnöje hos medarbetarna när ledaren saknar kunskap inom den 

aktuella branschen. Respondenten menar att då får man vända på det och fråga de 

anställda ”…ni kan vad ni gör eller?” Det handlar om att vara ärlig enligt 

respondenten ”…jag kan inte det här men ni kan det! Det jag ska göra är att få er 

att göra det”. Respondenten poängterar att projektledning handlar om att leda 

människor. ”Skitsamma om du är chef eller inte, så länge du inte är specialist på 

något så kommer det alltid dyka upp folk som kommer att säga att du kan 

ingenting om detta du”. 

Respondent 3 

Respondenten tror att det är beroende på vilken bransch det gäller och svarade; 

“Jag tror att i och med att jag hållit på så länge så tror jag ju iallafall att jag vet 

vad som krävs organisatoriskt i många branscher. Vet vilka som man ska knyta an 

till och vilka nyckelpersoner och sen även få till det här med tillit, det tror jag 

också att man kan överföra på många ställen”. Respondenten trodde att det skulle 

vara möjligt att arbeta som projektledare inom industrin även om personen saknar 

branschkunskap. Respondenten menar detta på grund av att det är mer strukturerat 

inom industrin och det finns tydligare kvalitetsnormer än vad det finns inom bygg. 

Respondent 4 

Respondenten var tveksam till om det skulle gå att leda ett projekt om 

projektledaren saknar branschkunskap. Den tillfrågade trodde att vissa delar är 

liknande i alla projekt, som att vara en ledare och att få en budget att hålla sig 

inom. Respondenten tror att det skulle vara svårt att leda ett projekt utan 

branschkunskap. Respondenten har arbetat som projektledare inom 

byggbranschen i 5 år och tror det kan bidragit till svaret, denne tror sig kunna ge 

ett helt annat svar om 10 år, eftersom personen då hunnit skaffat sig mer 

erfarenhet som projektledare. 

Respondent 5 

Respondent 5 tror att det är möjligt att leda ett projekt även i en bransch som 

respondenten inte har kunskap om. När Respondenten fick frågan om det var 

möjligt att leda exempelvis ett byggprojekt kom följande svar ”…om man bara 

har viljan så kan man ta in kunskapen. Så det tror jag att jag skulle, för att 

projektledning i grunden är sig lik i vilken bransch du än är i”. 

Respondent 6 

Respondent 6 tror att det skulle vara möjligt att leda ett projekt i en bransch där 

projektledaren inte har branschkunskap. Enligt personen skulle en av 

svårigheterna då handla om att projektledare inte har ett kontaktnätverk i den nya 

branschen. 

Respondent 7 

Respondent tror att detta skulle vara möjligt under vissa förutsättningar.  ”Så ja, 

om jag har någon att rådfråga som har kompetensen och om jag har personal med 

spetskompetens som jag kan ta in och använda mig av i projektet och till dem 

grejerna som jag inte kan göra själv”. 
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4.8.1 Mentorskap i byggbranschen  

Flera av respondenterna har förklarat vikten av ett mentorskap i början och under 

sin projektledaranställning. Respondent 1 uttrycker ”Det gäller att nyttja mentorer 

[...] om man kommer som ny projektledare och ska jobba gäller det att få någon 

som är duktig. Man behöver inte jobba tillsammans men att ha någon att stämma 

av med.” Respondent 1 hade själv en mentor med lång branschkunskap i början av 

sin projektledaranställning, vilket respondent 1 haft stor nytta av. Respondent 3 

menar att nyutbildade projektledare som kommer ut på arbetsmarknaden har 

kunskapen men saknar erfarenheten och därför är det avgörande att gå bredvid 

förgående projektledare. 

4.8.2 Mentorskap i evenemangsbranschen 

Respondent 5 berättar att mentorskap har varit viktigt genom personens karriär 

och menar att individens vilja är viktig för att ta in ny kunskap. Respondenten har 

alltid varit frågvis och berättar; “..jag är alltid mån om att jobba med mentorer och 

har alltid varit i mitt liv. Vad jag än gett mig in på så har jag frågat väldigt 

mycket…”. Vidare säger respondenten, “...Det är väl just det där med att ha ett 

bollplank och mentor som kan hjälpa en igenom [...] och det behöver inte alltid 

vara en som ska lära en något, utan att man kan brysta sina tankar och idéer och 

kan känna att man inte är helt ute och cyklar [...] så det tror jag är väldigt viktigt, 

att skaffa en person som verkligen är ärlig och säger att det här måste du slå ur 

tanken...”. 

  



 

 33 

5 Analys 

 

I analyskapitlet har vi analyserat resultatet mot vår teoretiska referensram samt 

besvarat studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Planering 

Lööw (1999) menar att planeringen delvis syftar till att hålla tidsplaner, samordna 

och utnyttja rätt resurser för att öka effektiviteten. En av respondenterna inom 

byggbranschen börjar sin tidsplanering bakifrån och anser inte att någon längre 

planering är nödvändig. Dock anser respondenten att det måste finnas deadlines 

och delmål för att upprätthålla motivationen i projektet. Samma respondent har 

istället valt att använda sig av checklistor. En annan av respondenterna inom 

byggbranschen anser att checklistor kan vara bra, men att det också kan minska 

möjligheterna till att utvecklas som projektledare, då det hämmar nytänkandet.  

Révai (2012) menar att planering inom byggprojekt är centralt för att hålla 

tidplaner och undvika budgetöverskridningar. Checklistor är ett bra hjälpmedel för 

att bocka av aktiviteter men det går inte att enbart använda sig av dem eftersom 

dessa inte ger en bild över resurs- och tidsplaneringen. Révai (2012) anser att bra 

planeringsteknik inom byggbranschen är Gantt-scheman eller någon form av 

nätplanering där aktiviteterna är synliga. I likhet med Révai (2012) anser 

respondenterna att checklistor i planeringen kan vara både positivt och negativt. 

Dock är en av byggbranschens respondenter emot ett strikt flödesschema, och 

menar att det inte finns en verklighet som har ett flödesschema i sig. 

Respondenten menar att det sker förändringar varje dag och att projektledaren då 

blir tvingad att frångå sin planering.  

 

Två av fyra respondenter inom byggbranschen berättar att minst ett år innan 

byggstart påbörjas planering av ett projekt, eftersom det är mycket fakta som ska 

fram under den tiden. Enligt dessa respondenter påbörjas planeringen genom att 

projektledaren sitter och spånar med projektgruppen, för att skapa ett gemensamt 

mål. En av respondenterna inom byggbranschen menar att om projektgruppen 

visualiserar en målbild i huvudet innan realiseringsarbetet påbörjas, gör det att 

företaget sparar pengar. Pant och Baroudi (2008) nämner kommunikation som 

centralt för att kunna skapa en gemensam förståelse för arbetet och dess målbild. 

 

En av respondenterna inom evenemangsbranschen ansåg att verktyg som Gantt-

schema kan vara ett strukturerat sätt att arbeta på, men på dennes företag är de 

gammalmodiga vad gäller denna form av projektledningsverktyg. De använder 

inga Gantt-scheman. I stället använder de checklistor och en övergripande 

tidsplan. Respondenten inom evenemangsbranschen som studerat projektledning 

har försökt att använda sig av verktyg som Gantt-schema, men det är inget som 

har fungerat i de projekt som respondenten varit projektledare för. Enligt 

Respondenten beror detta på alla delar är beroende av varandra och att de aldrig 

lyckats att hålla en tidplan. Istället förespråkar respondenten överskådliga 

milstolpar som projektgruppen kan stämma av. Denna respondent anser att 

projektplanering ska börja bakifrån och vara grov och översiktlig. Även Wästlund 

(2012) menar att planeringen av evenemangsprojekt ska ske bakifrån, först 
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planeras de största och viktigaste åtgärderna som är mest kritiska med hänsyn till 

den totala tiden. Samtliga respondenter i evenemangsbranschen betonar hur 

viktigt det är med en gemensam målbild och hur viktigt det är att skapa den tidigt 

under planeringsfasen. Även Wästlund (2012) menar att det är viktigt att skapa ett 

tydligt mål och syfte under planeringsfasen.  

5.2 Kompetenser hos projektledare 

Inom byggbranschen efterfrågades högskoleutbildning i sju av de åtta granskade 

platsannonserna, då inom byggteknik eller husbyggnation. I samtliga 

platsannonser efterfrågades projektledare med erfarenhet inom byggbranschen. 

Av respondenterna inom byggbranschen var tre av fyra utbildade inom 

byggteknik. I Ashan, Ho & Khan (2003) studie framkom att flertalet arbetsgivare 

söker en projektledare som har eftergymnasial utbildning vilket överensstämmer 

med vad som efterfrågas i platsannonserna och med respondenternas utbildning 

inom byggbranschen. De fem främsta kompetenserna som efterfrågades i 

platsannonserna inom byggbranschen var kommunikation, målmedvetenhet, skapa 

goda relationer, vara drivande och arbeta självständigt. Respondenterna inom 

byggbranschen betonade vikten av kommunikation. Dock ansåg de andra 

ledarskapsegenskaper som mest centrala så som: social kompetens, prestigelöshet, 

känna av situationen och problemlösningsförmåga. Edum-Fotwe och McCaffer 

(2000) anser att det är otillräckligt för projektledare att bara vara utbildade 

ingenjörer. Vidare menar de att ledning, kommunikation, förhandling och 

problemlösningsförmåga är viktiga egenskaper för projektledare inom 

byggbranschen. 

 

Inom evenemangsbranschen efterfrågades någon form av akademisk utbildning i 

sex av de åtta platsannonserna, varav tre krävde specifik utbildning. 

Arbetslivserfarenhet efterfrågades i sju av annonserna, sex stycken med specifik 

erfarenhet. I undersökningen har endast en av tre respondenter inom 

evenemangsbranschen utbildning i projektledning. De andra två respondenterna i 

evenemangsbranschen har i stället tidigare erfarenhet inom respektive bransch 

som evenemangen utspelar sig i. I de undersökta platsannonserna från 

evenemangsbranschen var de viktigaste projektledaregenskaperna kommunikativ 

förmåga, målmedvetenhet, skapa goda relationer, skapa struktur och motivera 

gruppen. En av respondenterna inom evenemangsbranschen betonade flera gånger 

hur viktigt det är med struktur i projektarbete. Under intervjutillfällena inom 

evenemangsbranschen framkom följande ledarskapsegenskaper som viktiga: 

problemlösningsförmåga, kommunikation, förmåga att samarbeta, delegera och 

entusiasmera. Även Wästlund (2012) menar att det är viktigt för projektledare 

inom evenemangsbranschen att kunna kommunicera och ha 

problemlösningsförmåga. Vidare anser Wästlund (2012) att det är viktigt för 

projektledare inom evenemangsbranschen att vara stresstålig samt att kunna 

delegera och prioritera.  

Två av tre respondenter i evenemangsbranschen samlar gruppen i ett tidigt skede 

och pratar igenom syfte och mål med projektet. Pant och Baroudi (2008) nämner 

kommunikation som centralt för att kunna skapa en gemensam förståelse för 

arbetet och dess målbild, projektledaren bör vara kommunikativ.  
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Enligt El-Saaba (2001) är färdigheter som förmågan att planera, organisera och 

visualisera målbilden viktiga för projektledare. Det stämmer väl överens med vad 

respondenterna anser vara viktiga färdigheter för projektledare i båda branscherna. 

5.2.1 Kommunikation 

El-Saaba (2001) anser att mänskliga färdigheter är de mest väsentliga för 

projektledare och beskriver dessa som kommunikativ förmåga, hantera olika 

situationer, delegera, hög självkännedom och entusiasm. Även Ashan, Ho & Khan 

(2003) poängterar vikten av kommunikationskunskaper och förmågan att 

kommunicera på flera nivåer. Respondenterna anser att kommunikation är viktigt 

oavsett vilken bransch det gäller. Dock poängterar flera av våra respondenter att 

det kan uppkomma svårigheter gällande kommunikation för projektledare som 

saknar branschkunskap, det blir svårare att förstå och göra sig förstådd. Men 

också att en projektledare måste ha förmågan att kommunicera på olika nivåer, 

eftersom projektledaren träffar en mängd olika personer inom och utanför 

projektet. 

 

En av respondenterna inom byggbranschen upprepade flera gånger under 

intervjutillfället vikten av en god kommunikation. Respondenten beskriver det 

som det starkaste ledningsverktyg som vi har. En annan av respondenterna inom 

byggbranschen pratade om svårigheter rörande kommunikation med en beställare 

som inte har kännedom om branschen. Respondenten betonar då vikten av att vara 

extra tydlig, och kommunicera på ett enkelt sätt som beställaren förstår. Den 

största svårigheten blir om både beställaren och projektledaren saknar kännedom 

om branschen. Enligt Koskinen, Pihlanto och Vanharanta (2003) finns tidigare 

studier som påvisar att det kan uppstå svårigheter i projekt där alla inte pratar 

samma språk. Svårigheter som kan uppstå är bland annat att hålla sig till 

tidscheman och budget om alla inte har samma målbild av projektet. Vidare 

menar författarna att projektmedlemmar kan använda språk och uttryck som är 

specifika för deras yrke och erfarenhet, därför är det inte självklart att en ny 

gruppmedlem förstår alla termer och uttryck som används i projektet. 

 

En av respondenterna inom evenemangsbranschen betonar särskilt hur viktigt det 

är med kommunikation. Respondenten anser att regelbundna möten är bra för att 

se vart de befinner sig i projektet och vilka svårigheter som behöver lösas. Halin 

och Gustavsson (2012) förespråkar också regelbundna möten och lägesrapporter. 

5.2.2 Improvisation och intuition 

Enligt Leybourne och Sadler-Smith (2006) är intuition rotad i erfarenhet som kan 

öka improvisation hos projektledare. De menar också att erfarenhet spelar en 

positiv roll sett till att handla med intuition. Tre av sju av våra respondenter delar 

denna uppfattning eftersom respondenterna tycker att erfarenhet gör det lättare att 

improvisera. En av respondenterna sa under intervjutillfället att erfarenheten 

respondenten erhållit av att arbeta med evenemangsprojekt under flera år, gör att 

denne skulle ha lättare att improvisera inom branschen. Dock ansåg respondenten 

att denne inte skulle ha lika lätt att improvisera i en bransch där personen saknar 

branschkunskap. Det vill säga saknar kunskap om vad som behövs göras och 

menar att det krävs tillit och kompetens i projektgruppen för att lösa problemet. 

Detta stämmer överens med vad Leybourne och Sadler-Smith (2006) säger om 

erfarna projektledare. 
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Crossan (1998) menar att god improvisation bygger på traditionella färdigheter i 

en specifik domän och förmågan att lyssna och kommunicera. En av 

respondenterna anser att denne hade klarat av att improvisera även i en bransch 

där personen saknar kunskap, eftersom respondenten har lätt att få medlemmar i 

projektgruppen att komma med lösningar på deras egna problem. Ytterligare en 

respondent är av liknande uppfattning eftersom respondenten till och med tror att 

det är lättare att improvisera i ett projekt där projektledaren inte har kunskap om 

branschen. Detta stämmer inte överens med Crossans (1998) teori säger om vad 

god improvisation bygger på, det vill säga traditionella färdigheter i en specifik 

domän. Dock menar Crossan (1998) i likhet med en av respondenterna att 

förmågan att improvisera även bygger på att kunna lyssna och kommunicera. Vera 

och Crossan (2004) menar att improvisation kan ha fördelar i en turbulent 

situation som kräver snabba åtgärder, snabbare än den ursprungliga planeringen. 

Författarna menar också att planeringen inte bör ses som ett säkert kort för 

framgång. Denna uppfattning delar en av respondenterna i byggbranschen, 

eftersom omvärlden ständigt förändras och planeringen ändå inte förblir statisk. 

Respondenten menar att planeringen utgår från att allt är stabilt men att 

verkligheten inte ser ut så, därför behöver projektledaren reagera på omvärldens 

förändringar även om det inte följer projektplanen. Respondenten menar att det 

kan dyka upp problem som inte finns med i planeringen och därför behöver 

projektledaren improvisera efter hand. 

5.3 Branschkunskap eller inte? 

En av respondenterna inom byggbranschen tror inte det är möjligt att planera ett 

projekt utan branschkunskap. Det stämmer överens med vad Jansson och Ljung 

(2004) anser om verksamhetsförankring. Verksamhetsförankring innebär 

branschkunskap inom den aktuella branschen. De anser att verksamhetsförankring 

behövs för att ge intryck som en trovärdig ledare. Dock tror sig tre av 

respondenterna inom byggbranschen att det är möjligt att planera ett projekt trots 

avsaknad av branschkunskap, eftersom de vet vad som krävs organisatoriskt i 

många branscher. Jansson och Ljung (2004) menar att organisationsmiljö handlar 

om att förstå hur projektet bör ledas med hänsyn till den aktuella organisationen. 

Flera av respondenterna inom byggbranschen menar att strukturen i projekt ofta är 

ganska lika men att det inte är helt givet att anlita en projektledare utan 

branschkunskap. Dock tror en av respondenterna att om projektledaren är duktig 

på ledarskap och har förmågan att få andra att jobba så är det fullt möjligt. El-

Saaba (2001) menar att den viktigaste egenskapen för projektledare är att ha 

mänskliga färdigheter, vara duktig på att motivera och se andras behov. 

Respondenterna inom de båda undersökta branscherna är av åsikten att det är 

viktigt att planera, organisera och skapa en gemensam målbild. Vilket är i linje 

med vad El-Saaba (2001) presenterar som den näst viktigaste egenskapen hos 

projektledare. Det vill säga förmågan att planera, organisera och visualisera 

målbilden.  

 

Enligt El-Saaba (2001) bör en framgångrik projektledare ha relevant 

branschkunskap. Även Pant & Baroudi (2008) säger att det krävs teknisk 

kompetens för att leda projekt framgångsrikt. Tre av fyra respondenter inom 

byggbranschen anser att det är fullt möjligt att planera ett projekt även om de 

saknar branschkunskap, dock anser de att det kan uppkomma svårigheter inom 
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byggbranschen om man saknar kunskap i regelverk etc. Därför stämmer inte våra 

respondenters svar överens med de krav som El-Saaba (2001) och Pant & Baroudi 

(2008) anser att framgångsrika projektledare bör uppfylla för att lyckas att planera 

ett projekt.  

 

Alla tre respondenter i evenemangsbranschen tror det är möjligt att planera ett 

projekt utan branschkunskap. En av dem menar att om projektledaren har viljan 

att ta in kunskapen så är ingenting omöjligt. Denna respondent är av samma 

uppfattning som respondenterna inom byggbranschen. De menar projektledning i 

sig, är väldigt lik oavsett bransch. Wirth (1996) säger att ungefär 80 procent av 

projektledarens uppgifter är liknande oavsett bransch, endast 20 procent består av 

branschspecifika uppgifter. Det gör det möjligt för projektledaren att förflytta sig 

mellan olika branscher. En av respondenterna inom evenemangsbranschen menar 

att svårigheter med att leda projekt inom en annan bransch kan handla om ett 

bristande kontaktnät. Två av respondenterna inom evenemangsbranschen sa att 

det skulle vara möjligt att leda ett projekt i en annan bransch under vissa 

förutsättningar. Den ena projektledaren menar att om det finns tillgång till att 

rådfråga någon som har god kompetens inom branschen så är detta fullt möjligt. 

En annan av respondenterna i evenemangsbranschen berättade hur viktigt 

mentorskap har varit för personens karriär. För denna respondent har personens 

mentor fungerat som ett bollplank, att bolla sina tankar och idéer med. 

 

Tre av fyra respondenter inom byggbranschen är av samma uppfattning, att det är 

möjligt att leda projekt i en annan bransch men under vissa förutsättningar. Varav 

två av dessa förespråkar mentorer. En av dessa två respondenter har tidigare goda 

erfarenhet av att ha en mentor. Den andra respondenten inom byggbranschen, som 

också ser positivt på mentorskap, anser att gå bredvid någon med god kompetens 

inom branschen är ett bra sätt att lära sig. Enligt Ahlström (2002) handlar 

mentorskap om att utbyta erfarenheter och är ett bra sätt att lära sig. Vidare 

betonar Ahlström (2002) att det är av fördel om adepten (den som ska lära sig) 

och mentorn har olika utbildningsbakgrund, efter som det gynnar att se till ett 

helhetsperspektiv, och att på så vis undvika att grotta in sig i onödiga detaljer. Den 

tredje respondenten inom byggbranschen är helt övertygad om att det går att 

planera och leda ett projekt i en bransch utan branschkunskap. Respondenten tror 

detta eftersom personen klev in som projektledare i ett byggprojekt utan att veta 

vad en två tum fyra är och hade ingen kunskap om betong. Denna respondent 

poängterar hur viktigt det är med ärlighet hos projektledare. Respondenten menar 

att som projektledare måste du vara öppen med att du inte kan, och tycker också 

att projektledning handlar om att leda människor. 
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6 Diskussion och slutsats 

När vår uppsatsidé väcktes märkte vi tidigt att flera projektledartjänster som 

utannonserades, efterfrågade särskild utbildning och branschkunskap. När vi 

sedan valde att studera åtta platsannonser från respektive bransch 

uppmärksammade vi att inom bygg efterfrågades specifik utbildning inom 

byggteknik eller husbyggnation. Då tre av fyra respondenter inom byggbranschen 

har utbildning inom bygg, tror vi att det är en fördel för projektledare i 

byggbranschen att ha kunskap om branschen. Inom byggbranschen finns många 

lagar och regler som ska följas, vilket även många av respondenterna poängterat 

under intervjutillfällena. I de undersökta annonserna i evenemangsbranschen 

efterfrågades akademisk examen i sex av åtta annonser, varav tre krävde specifik 

utbildning. Endast en av våra respondenter inom evenemangsbranschen innehar 

en utbildning inom den bransch som projektet bedrivs i. De andra respondenterna 

har istället erfarenhet inom branschen, därför tror vi att det är lättare för en 

projektledare utan branschkunskap att leda ett projekt inom evenemangsbranschen 

än vad det skulle vara inom byggbranschen. 

En av respondenterna inom byggbranschen har bevisat att det går att leda ett 

projekt utan branschkunskap. Med rätt folk omkring sig i form av exempelvis 

mentorer så menar flertalet av våra respondenter att det går att planera ett projekt 

inom en bransch där projektledaren saknar branschkunskap. Precis som en av våra 

respondenter sa, så handlar det främst om att ha viljan att ta in kunskapen. 

Den största svårigheten som respondenterna betonade med att planera ett projekt i 

en annan bransch är kommunikationen. Det kan uppstå svårigheter att förstå ett 

annat branschspråk. Även här tror vi att ett mentorskap skulle främja 

projektledarens planeringskompetens, genom att få hjälp till med att förstå vad 

som sägs i branschen.  

En viktig ledaregenskap för en projektledare under planeringsfasen är att kunna 

visualisera projektets målbild för projektgruppen. Vi tror att det kan bli svårt för 

en projektledare utan branschkunskap, eftersom projektledaren saknar kunskap 

om vad, hur och när olika delar av projektet ska genomföras. Här kan en mentor 

spela en betydande roll genom vägledning och berika genom sina kunskaper och 

färdigheter. 

Sammanfattningsvis tror vi att svårigheter som kan uppstå för projektledare utan 

branschkunskap är att kommunicera med andra aktörerna inom och utanför 

projektet. Det kan även vara svårt att förmedla och skapa en gemensam målbild av 

projektet. I byggbranschen kan det vara särskilt svårt för en projektledare som 

saknar branschkunskap att planera ett projekt om denne inte har kunskap om olika 

regelverk som finns. Inom evenemangsbranschen kan det i stället uppstå 

svårigheter om projektledaren saknar kontakter inom branschen, flera av våra 

respondenter betonar hur viktigt det är med kontakter i ett evenemangsprojekt. 

Enligt vår presenterade teori så säger Wirth (1996) att projektledning består till 

cirka 80 procent av liknande arbetsuppgifter oavsett vilken bransch projektet 

utspelar sig i, och att endast 20 procent av arbetsuppgifterna är branschspecifika. 

De flesta deltagarna i hans undersökning har haft branschspecifik kunskap och 

akademisk examen i den bransch där projektet utspelar sig i. Forskaren menar att 

detta tyder på att det inte finns några karriärmöjligheter för projektledaren att 

hoppa mellan olika branscher. Vi hade svårt att hitta projektledare utan 
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branschkunskap till denna undersökning, men vi tror och hoppas att detta kommer 

att förändras i framtiden. Det vill säga att företag väljer egenskaper framför 

branschkunskap. El-Saaba (2001) och Pant & Baroudi (2008) betonar vikten av 

tekniskt kunnande men att det inte är den viktigaste egenskapen hos en 

projektledare. Utifrån de svar vi fått från respondenterna under intervjutillfällena 

anser vi att det är möjligt att planera ett projekt utan branschkunskap om 

kompetensen finns i projektgruppen, eller om projektledaren har en mentor att be 

om råd och få vägledning av. 
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7 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att studera hur viktig branschkunskap är i andra 

typer av projekt än byggprojekt och evenemangsprojekt. Det skulle också vara 

intressant att undersöka om projektledare har lättare att förflytta sig mellan vissa 

branscher än andra, och vad som då krävs från projektledaren. Det har varit svårt 

att hitta en definition på begreppet branschkunskap, därför vore det intressant att 

att hitta en rättvis och mer bestämd definition av begreppet. 

 

 

 



 

 41 

8 Litteraturlista 

Ahlström, G. (2002). Mentorskap - erfarenheter för personlig och professionell 

utveckling, Liber 

 

Ashan, K. Ho, M & Khan, S. (2013). Recruiting Project Managers: A 

Comparative Analysis of Competencies and Recruitment Signals From Job 

Advertisements, Project Management Journal, Vol.44, no.5, pp 36-54. 

 

Andersson, P. & Fejes, A. (2005). Kunskapers värde - validering i teori och 

praktik. Studentlitteratur: Lund 

 

Andersson, T.D & Getz, D. (2009). Festival ownership: differences between 

public, nonprofit and private festivals in Sweden, Scandinavian Journal of 

Hospitality & Tourism, Vol.9, no2-3, pp 249-265. 

 

Brill, J. Bishop, M.J & Walker, A. (2006). The Competencies and Characteristics 

Reguired of an Effectiv Project Manager: A Web-Based Study, ITLS Factulty 

Publications, Vol.19, no.1, pp 1-7. 

 

Belassi, W & Tukel, O. (1996). A new framework for determining critical 

sucess/failure factors in projects, International Journal of Project Management, 

Vol.14, no.3, pp 141-151. 

 

Berggren, C & Lindkvist, L. (2001). Projekt: Organisation för målorientering och 

lärande, Studentlitteratur: Lund 

 

Crawford, L. (2005). Senior management perceptions of project management 

competence, International Journal of Project Management, pp 7-16. 

 

Crossan, M. (1998). ‘Improvisation in action’. Organization Science. 9, No 5, pp 

593-599. 

 

Dvir, D & Lechler, T. (2004). Plans are nothing, changing plans is everything: the 

impact of changes on project sucess, Vol.33, no.1, pp 1-15. 

 

Edum-Fotwe, F.T & McCaffer, R. (2000). Developing project management 

competency: perspective from the construction industry. , International Journal of 

Project Management. Vol. 18, pp 111-124 

 

Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet - Problem, 

begrepp och teoretiska perspektiv, Gotab 96000: Stockholm 

 

El-Saabaa, S. (2001). The Skills and career path of an effective project manager. 

International Journal of Project Management, Vol.19, no.1, pp 1-7. 

 

Engwall, M. (1995). Jakten på det effektiva projektet, Mats Engwall/Nerenius & 

Santérus Förlag AB: Stockholm. 

 



 

 42 

Hallin, A & Karrbom Gustavsson, G. (2012). Projektledning, Liber AB. 

 

Jansson, T & Ljung, L. (2004). Projektledningsmetodik, Studentlitteratur: Lund. 

 

Jansson, T & Ljung, L. (2011). Individer, grupper och ledarskap i projekt, 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Koskinen, K, Pihlanto, P & Vanharanta, H. (2003) Tacit knowledge acquisition 

and sharing in a project work context, International Journal of Project 

Management, Vol. 21, pp 281-290. 

 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Leybourne, S & Sadler-Smith, E. (2006). The role of intuition and improvisation 

in project management. Project Management 24, pp 483–492. 

 

Ljung, L. (2011). Särdrag i projekt, utformning av ett ramverk för strukturerad 

projektanalys, Doktorsavhandling, Karlstad University studies. 

 

Lööw, Monica (1999) Att leda och arbeta i projekt: en praktisk handbok om att 

lyckas i projekt; Liber ekonomi: Stockholm 

 

Muller, R & Turner, R.J. (2010). Advances in Project Management: Project-

oriented Leadership, Ashgate Publishing groups, Farnham GBR. 

 

Nilsson, A. (2008). Projektledning i praktiken: Observationer av arbete i korta 

projekt. (Doctoral dissertation). Umeå: Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data, Liber AB: Malmö. 

 

Pant, I & B, Baroudi. (2008). Project management education: The human skills 

imperative, International Journal of Project Management 26, 124–128. 

 

Révai, E. (2012). Byggstyrning, Liber 

 

Riccardi, M.R & Schaller, J. (2001). Projektpsykologi - En introduktion, 

Studentlitteratur: Lund 

 

Tonnquist, B. (2010). Projektledning, Bo Tonnquist och Bonnier Utbildning AB: 

Stockholm 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur: Lund 

 

Tyrstrup, M. (2005). På gränsen till fiasko: Om ledarskapets vardag och det 

improviserande inflytandet, Studentlitteratur: Lund 

 

Vera, D & Crossan, M. (2004). Theatrical improvisation: lessons for 

organizations. Organization Studies, Vol. 25, No 5, pp 727–749. 

 



 

 43 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Svenska 17 s: Stockholm  

 

Wirth, I. (1996). How generic and how industry- specific is the project 

management profession?, International Journal of Project Management, Vol.14, 

no.1, pp 7-11. 

 

Wästlund, H. (2012). Bli professionell festfixare – Jobba med events, möten och 

upplevelser, ScandinavianBook 

 

Platsannonser för projektledare inom Byggbranschen:  

Arbetsförmedlingens hemsida, www.ams.se, jobbid=0014-146038, " 

ProjektledareLKAB Fastigheter”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.ams.se, jobbid=2471745, "Semestervikariat 

Byggnadsingenjör/Projektledare”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.ams.se, jobbid=2472289, "Projektledare”, 

hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.ams.se, jobbid=5957595, 

"Projektledare/projektutvecklare till Riksbyggen Karlstad”, hämtad 2014-05-06, 

Lagrad hos författare. 

http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-

123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids

%3D5956425%26q%3Ds%2528sn%2528Projektledare%2529sida%252813%252

9ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021 (hämtad 

2014-05-06) 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.ams.se, jobbid=5954062, "Projektledare 

bygg”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Rambolls hemsida, www.ramboll.com, jobbid=saknas, "Erfarna projektledare och 

byggledare inom bygg och mark”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

ÅF:s hemsida, www.afconsult.com, jobbid=saknas, "Erfaren Projektledare inom 

bygg/fastighet och anläggning”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Platsannonser för projektledare inom evenemangsbranschen:  

Ung företagsamhets hemsida, www.ungforetagsamhet.se, jobbid=saknas, "Ung 

Företagsamhet Halland söker projektledare för Evenemang och webb”, hämtad 

2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Karriärguidens hemsida, www.karriarguiden.se, jobbid= 1052272, 

"Projektledare”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Karlstads universitets hemsida, www.kau.se, jobbid=saknas, "Vi söker en 

projektledare”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-

123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids

%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sid

http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D5956425%26q%3Ds%2528sn%2528Projektledare%2529sida%252813%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D5956425%26q%3Ds%2528sn%2528Projektledare%2529sida%252813%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D5956425%26q%3Ds%2528sn%2528Projektledare%2529sida%252813%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D5956425%26q%3Ds%2528sn%2528Projektledare%2529sida%252813%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sida%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sida%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sida%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021


 

 44 

a%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb658000

21 (hämtad 2014-05-06) 

Stepstones hemsida, www.stepstone.se, jobbid= PL0514, "Event/Konferens - 

affärsinriktad junior projektledare”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Bravuras hemsida, www.bravura.se, jobbid= Saknas, "Erfaren projektledare till 

eventbyrå”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

RNB rekryterings hemsida, www.recruit.rnb.se, jobbid= Saknas, "Projektledare 

inom kommunikation”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

Poolias hemsida, www.polia.se, jobbid= 37951, " Driven chef för 

eventverksamheten till Egmont”, hämtad 2014-05-06, Lagrad hos författare. 

http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sida%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2460069%26q%3Ds%2528sn%2528Evenemang%2Bprojektledare%2529sida%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021


 

 45 

9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Bakgrund 
Namn: 

Företag: 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Har du genomgått någon projektledningsutbildning/kurs i arbetet? Eller 

någon annan kurs för den yrkesroll du idag har? 

3. Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

4. Hur ser dina tidigare arbetslivs erfarenheter ut innan du anställdes för din 

nuvarande tjänst? 

5. Vilka tidigare erfarenheter har du, innan du började arbeta som 

projektledare, som du anser gynnar din roll som projektledare idag? 

 

Projektledning 

6. Vad innebär projektledning för dig?  

7. Vilken anser du är den viktigaste, alltså den främsta uppgiften för en 

projektledare? 

8. Om du fick klassificera dig själv som projektledare på en skala 1-10, där 1 

är sämst och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför? 

9. Om du fick klassificera din branschkännedom på en skala 1-10, där 1 är 

sämst och 10 är bäst, vart i skalan skulle du sätta dig då och varför? 

 

Planering 
10. Beskriv hur du planerar ett projekt? 

11. Vilka svårigheter har du mött på under din karriär som projektledare? 

11a. Hur löste du dessa?  

12. Anser du med dina kunskaper att du kan planera ett projekt i en annan 

bransch? Tror du att du skulle möta några svårigheter?  

12a. Om ja, vilka svårigheter och hur kan dessa lösas på bästa sätt?  

13. Hur anser du att ett optimalt planeringsarbete ser ut? 

 

Kompetens 
14. Vad innebär begreppet kompetens för dig? 

15.  Vilken kompetens anser du att en projektledare i din bransch bör ha? 

16. Vad tycker du utmärker en projektledare med låg respektive hög 

kompetens? Vilket anser du är det mest avgörande, erfarenhet eller 

kunskap? Kan du ge något exempel hur det synliggörs i ett projekt? 

17. Får du improvisera ofta som projektledare? På vilket sätt? 

18. Tror du att du skulle kunna svara snabbt på förändringar om du inte hade 

haft branschkunskap? 

19. Är du certifierad projektledare, varför (inte)? 

19a. Om ja, har du haft användning av din certifiering? 

19b. Om inte, hur ser du på att certifiera sig som projektledare? Tror du att 

du hade haft större möjligheter som projektledare på arbetsmarknaden om 

du hade haft en certifiering? 
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20. Anser du att det är viktigt att projektledaren har kunskap om 

organisationen där projektet ska utföras? 

20a. Om ja, varför? Vilken kunskap bör projektledaren ha om 

organisationen för att anses trovärdig som ledare? 

21.  Vilken kunskap är särskilt viktig i den projektledartjänst du har idag? 

 

Övrigt 

22. Är det något du tycker att vi inte berört idag som du anser är viktigt i detta 

forum? 



 

 47 

9.2 Diagram - Utbildning 
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9.3 Diagram -Erfarenhet 
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9.4 Diagram - Egenskaper 
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