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i 

Sammanfattning 

En multiprojektmiljö innebär utmaningar för såväl projektmedlemmar som för 

den ledning som samordnar och projektstyr. Syftet med denna uppsats är att skapa 

större förståelse för hur projektstyrning kan gå till i praktiken i olika kontexter. 

Den offentliga sektorn som studien berör innebär ytterligare utmaningar för 

hanteringen av en multiprojektmiljö. Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie 

med åtta projektledare där projektledare har frågats hur de upplever 

projektstyrningen inom offentlig sektor. Resultatet tyder på att den personliga 

kontakten mellan uppdragsgivare och projektledare kan vara avgörande för hur 

projektstyrningen upplevs, exempelvis är delaktighet och förväntningar viktigt. 

Vidare finns det även flera aspekter som tyder på att linjeorganisation och 

projektverksamheten krockar. Det här tar sig bland annat uttryck vid 

resursprioritering och snabb beslutsfattning. Föregående kan tolkas bero på olika 

perspektiv på beslutsfattande. Den offentliga sektorn innebär ett byråkratiskt 

system som ofta upplevs bromsar beslut som de själva kanske tycker är självklara. 

Att bedriva en bra och effektiv projektledning i offentlig sektor tycks således vara 

svårt. Däremot så föreslås det att effektiviseringsarbetet bör anpassas efter de 

förutsättningar som vardera organisationen har för att skapa ett så effektivt system 

som det bara går. Studien visar även vikten av hur det personliga förhållandet 

mellan uppdragsgivare och projektledare påverkar möjligheterna att bedriva 

projekt effektivt. 

Nyckelord: projektstyrning, offentlig sektor, projektledning, multiprojektmiljö 
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Abstract 

A multi project environment entails challenges to project members as well as for 

the unit who governs the projects. The purpose of this paper is to create a greater 

knowledge about how project portfolio management can function in practice in 

different contexts. This paper concerns the public sector which creates additional 

challenges for the project portfolio management. They must for example always 

respect how projects will affect the society. Furthermore, the projects in public 

sector usually have a much stricter budget as well as greater demands. The paper 

is based on a qualitative study in which eight project managers have been asked 

how they experience the project portfolio management within the public sector. 

The answers can be interpreted to that the relationship between the principal and 

the project manager is crucial to how the project portfolio management is 

experienced, especially concerning the degree of participation and expectations. 

Furthermore, there are several aspects which suggests that the mother 

organization and the project management are clashing. This shows itself for 

example in resource allocation problems and quick decision making. One way to 

interpret this is that it depends on two different views on decision making. The 

public sector entails a bureaucratic system that according to some respondents 

often slows decisions down, decisions which they maybe view as self-evident. To 

have a good and effective project management in the public sector seems hard. It 

is suggested though, that the project portfolio management should be adjusted to 

the prerequisites that each organization entails. The study also shows the 

importance of the relationship between agent and principal and how it affects the 

possibilities to operate projects effectively.  

Key words: project portfolio management, public sector, project management, 

multiproject environment 
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Förord 

Det här arbetet har varit otroligt roligt och givande att skriva. För egen del så har 

jag fått en insyn i hur projektverksamhet kan gå till inom offentlig sektor, vilket 

även har gett mig inspiration till var jag skulle kunna tänka mig att jobba i 

framtiden. Jag vill ge ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien! Utan 

ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig att göra. Jag vill också tacka 

de som stått vid min sida under arbetsprocessens gång samt min seminariegrupp 

och handledare som fungerat som enormt stöd. Tack! 

Jens Persson, Maj 2018  
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1 Inledning 

Projektbaserade organisationer har under senare år fått allt större uppmärksamhet 

samt blivit en allt vanligare organisationsform (Thiry & Deguire 2007). 

Projektbaserade organisationer hanterar ofta en större mängd projekt samtidigt 

vilket således leder till vikten av att ha en så effektiv projektstyrning som möjligt. 

Effektiviseringsarbeten i olika former är idag ett faktum hos många organisationer 

när det kommer till hanteringen av flertalet projekt (Fryer, Antony & Douglas 

2007). Projektstyrning handlar om att initiera, följa upp projekt, prioritera samt 

fördela resurser mellan flera projekt i en projektportfölj (Nielsen & Pedersen 

2014; Stilling Blichfeldt & Eskerod 2007). En projektportfölj definieras som en 

grupp projekt som styrs från en central enhet (Archer & Ghasemzadeh 1999). 

Under de senaste åren har flertalet modeller som försöker skapa en effektiv 

projektstyrning utvecklats, vidare även ramverk som organiserar verktygen 

(Archer & Ghasemzadeh 1999; Khalili-Damghani & Tavana 2014; Lee, et al. 

2008). Föregående bekräftas även av Minetto Maceta, Tobal Berssaneti och 

Monteiro Cavarlho (2016) som påstår att dagens forskning till stor del handlar om 

instrumentella aspekter som t.ex. framgångsfaktorer, modeller och verktyg. 

En projektbaserad organisation är ofta verksam i en så kallad multiprojektmiljö 

som ofta har innebär utmaningar för både projektmedlemmar samt ledningen 

(Payne 1995; Zika-Viktorsson, Sundström & Engwall 2006). Payne (1995) menar 

att svårigheterna bland annat innebär instrumentella utmaningar där resurser 

överlappas mellan projekt och linjeorganisation. Det skapar stora 

resursallokeringsproblem där ständiga prioriteringsbeslut måste tas (Engwall & 

Jerbrant 2003; Payne 1995). Överlappningen av resurser kan i sin tur leda till 

konflikter mellan projektledare och andra delar av organisationen (Laslo & 

Goldberg 2007). Senare forskning har dock arbetat fram olika matematiska 

riskmodeller för att lättare planera resursanvändning i en multiprojektmiljö 

(Lytvyn et al. 2017) för att motverka liknande konflikter. En multiprojektmiljö 

kan även innebära utmaningar för projektmedarbetare som t.ex. risk för högre 

stressnivåer samt även minskade möjligheter till personlig kompetensutveckling 

(Zika-Viktorsson, et al. 2006). Senare forskning visar dock å andra sidan att det 
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även finns element i multiprojektmiljöer som även motiverar projektarbetare 

(Patanakul 2016). 

Ytterligare utmaningar med en multiprojektmiljö speglas av studien som Stilling 

Blichfeldt och Eskerod (2007) har gjort. De beskriver vad de som hanterar 

projektstyrningen gör snarare än vad de bör göra. Flera problem uppmärksammas, 

bland annat nämns det att projekt ofta brister i att bli klara enligt den plan som 

finns. Det upplevs också att det i allmänhet saknas ett bra sätt att överblicka 

pågående projekt. Slutligen nämns även resursallokering som en källa till stress. 

Avslutningsvis föreslår Stilling Blichfeldt & Eskerod (2007) som vidare forskning 

att undersöka hur projektstyrning upplevs i andra kontexter.  

Denna studies fokus ligger på projekt i offentlig sektor. Den offentliga sektorn i 

uppsatsen definieras här som organisationer som tillhandahåller varor och tjänster 

för regeringen och invånarnas räkning (Fryer, et al. 2007). Projektbaserad 

verksamhet inom offentlig sektor blir idag en allt vanligare organisationsform. 

Till vilken grad är dock svårt att veta då statistiken är svår att hantera. Oftast 

används projektarbetsliknande former men de kanske inte redovisas som det, t.ex. 

kan det handla om utvecklingsarbeten inom välfärdssektorn (Jensen, Johansson & 

Löfström 2017). Projekten kan finansieras av både eget verksamhetskapital och 

från andra projektfinansiärer som EU och svenska staten. Att verksamhetsbidrag 

ges i form av projektpengar blir också allt vanligare (Jensen, et al. 2017). Projekt 

inom den offentliga sektorn har dock ofta en begränsad budget samt en bred 

efterfrågan (Fryer, et al. 2007). Vidare finns även ett ständigt samhällsansvar som 

måste räknas in (Fryer, et al. 2007; Minetto Maceta, Tobal Berssaneti, & Monteiro 

Carvalho 2017) vilket gör projektmiljön tämligen oviss på grund av osäkra och 

föränderliga aktörer och projektmål (Jensen, et al. 2017). 

För att bemöta osäkerheterna samt för att generellt även effektivisera 

projektstyrningen inom offentlig sektor argumenterar Santos och Varajão (2015) 

för att implementeringen av ett projektkontor är ett bra alternativ. Ett 

projektkontor definieras i den här studien som en verksamhet som fungerar som 

administrativt stöd men även som en verksamhet som kan tillhandahålla kunskap 

(Kerzner 2003). Vuorinen och Martinsuo (2018) visar dock att implementeringen 

av ett projektkontor eller liknande verksamheter inte är problemfritt utan är 
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beroende av vissa faktorer som t.ex. moderorganisationens mognad i 

projektbaserad organisering (Vuorinen & Martinsuo 2018). Problematiken 

grundar sig också ofta i att projekt ses som en engångshändelse vilket gör att 

kunskap och strukturer är svårimplementerade i moderorganisationen (Thiry & 

Deguire 2007).  

Sammanfattningsvis innebär alltså en multiprojektmiljö stora utmaningar för både 

ledning och projektdeltagare (Payne 1995; Stilling Blichfeldt & Eskerod 2007; 

Zika-Viktorsson, et al. 2006). Inom offentlig sektor är komplexiteten också stor 

genom föränderliga miljöer (Jensen et al. 2017) samt andra speciella 

förutsättningar (Fryer, et al. 2007; Minetto Maceta, et al. 2017). För att förebygga 

komplexiteten som skapas i offentlig sektor föreslås projektstyrningsverksamheter 

så som ett projektkontor vara ett bra alternativ (Santos & Varajão 2015). 

Implementeringen i moderorganisationen är oftast inte problemfri utan kräver en 

viss syn på projekt (Thiry & Deguire 2007; Vuorinen & Martinsuo 2018).  

Skapar den offentliga verksamhetens speciella förutsättningar annorlunda 

upplevelser av projektstyrningen jämfört med tidigare forskning? Att studera 

projektstyrningen ur projektledarnas perspektiv hoppas kunna vara till nytta för 

fortsatt effektiviseringsarbete av projektstyrningen inom offentlig sektor. 

Avslutningsvis hoppas även studien kunna bistå med intressanta bidrag till hur 

projektstyrning fungerar i tämligen ganska outforskade kontexter. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa större förståelse för hur projektstyrning kan 

gå till och fungera i praktiken i olika kontexter genom att bidra med ett exempel 

från svensk offentlig sektor. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever projektledare projektstyrningen i svensk offentlig sektor? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt i denna studie kommer en modell för 

interaktionsmiljöer att användas utvecklad av Jensen et al. (2017). Modellen 

beskriver olika scenarier som horisontell och vertikal osäkerhet skapar i olika 

kombinationer. De olika scenarierna ligger dock inte i fokus i denna studie då 

endast axlarna (vertikal och horisontell osäkerhet) på modellen är relevanta för 

diskussionen av resultatet. Modellen utgår från välgrundade teorier som kommer 

att presenteras övergripande för att öka förståelsen för modellen men som även i 

sig kan användas för att analysera resultatet i diskussionsavsnittet (Jensen et al. 

2017).  

 

Figur 1. Modell för interaktionsmiljöer. Källa: Jensen et al. (2017) "En modell för analys av interaktionsmiljön 
för projekt" i Jensen et al. (2017) – med tillstånd från Studentlitteratur AB. 

2.1 Vertikal osäkerhet 

Den vertikala osäkerheten berör i det här fallet förhållandet mellan 

uppdragsgivare och projektledare. Det berör hur kommunikationen och hierarkin 

fungerar mellan parterna samt vilket förtroende som finns där emellan. Jensen et 

al. (2017) har för att diskutera denna typ av osäkerhet ytterligare utgått från 

principal-agentteorin och framförallt principal-agentproblemet. I stora drag 

utforskar principal-agentteorin förhållandet mellan två parter, där den ena 

delegerar arbete till den andra (Jensen & Meckling 1976 refererad i Eisenhardt 

1989), i den här studien handlar föregående om uppdragsgivare och projektledare. 

Själva principal-agentproblemet rör i sin tur när parterna i fråga har olika mål med 

arbetet vilket kan resultera i konflikter av olika slag. Det kan bland annat ta sig 



 5 

uttryck i att principal och agent har olika riskpreferenser vilket kan leda till olika 

viljor i hur problem eller liknande ska hanteras. Vidare kan det även handla om 

informationsassymmetri, dvs. att kunskapen mellan parterna ser olika ut (Jensen 

& Meckling 1976 refererad i Eisenhardt 1989). Den vertikala osäkerheten handlar 

således om vilket förhållande som projektet ska ha gentemot uppdragsgivaren för 

att minska de problem som beskrivits ovan. Till vilken grad ska projektet vara 

frikopplat eller kontrollerat? Vilket handlingsutrymme har projektledaren (Jensen 

et al. 2017)? 

2.2 Horisontell osäkerhet 

I den horisontella osäkerheten handlar beroendet av utomstående faktorer (Jensen 

et al 2017). Det kan bland annat röra sig om att vissa delar av organisationen är 

beroende av andra aktörer eller andra komponenter internt, särskilt rörande 

resurser (Thompson 2010). Det påverkar i sin tur möjligheterna för projektledaren 

att genomföra det operativa arbetet. I projektverksamheter används ofta 

avskärmning som en metod för att minska den horisontella osäkerheten, det vill 

säga att resurser avsätts endast till att arbeta i projektet. Ytterligare en metod är att 

isolera projekt i tid och rum för att lättare kunna skapa tydliga mål är också en 

strategi. Huruvida det här bör användas eller inte beror dock på om projektet berör 

eller är sammankopplat med andra organisationer eller inte. 

3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod  

För att samla in data har semistrukturerade intervjuer använts på grund av dess 

flexibilitet vilket Beardsworth och Keil (1992) insåg med sin studie. 

Frågeställningen i studien syftar till att undersöka projektledares upplevelser av 

projektstyrning, således var kvalitativa djupintervjuer en bra metod för att 

genomföra undersökningen. Att intervjuerna är semistrukturerade förenklar 

möjligheterna att fånga upplevelserna med möjligheten att ställa följdfrågor för att 

kunna fördjupa intressanta aspekter som de tar upp. Intervjuerna har strukturerats 

utifrån en intervjuguide (se Bilaga 1) som innehåller teman som representerar 

aktiviteter inom projektstyrning (Stilling Blichfeldt & Eskerod 2007; Nielsen & 

Pedersen 2014). Deltagarna fick innan studien ta del av ett rekryteringsbrev (Se 
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Bilaga 2) där ämnesområdet kortfattat presenterades samt villkor för deltagandet 

togs upp. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon vilket underlättade 

databearbetningen. 

3.2 Deltagare  

I det här avsnittet presenteras de inklusionskriterier som gäller för deltagandet i 

undersökningen. I studien ska följande kriterier för varje deltagare vara uppfylld: 

• Arbeta som projektledare eller ha ett arbete med liknande uppgifter. 

• Arbeta i ett offentligt organ (t.ex. kommun, myndighet, eller övrig statlig 

organisation) som styrs politiskt. 

Att projektledare har valts trots att de kanske inte har störst erfarenhet av 

projektstyrning är för att undvika standardiserade svar som kanske chefer skulle 

ge. Projektledares förväntas ha större chans att svara på det som görs snarare än 

det som bör göras. Projektledarna jobbar på olika typer av offentliga 

organisationer. Organisationerna har olika organisatoriska funktioner och 

uppsättningar, detta bedöms inte påverka resultatet då meningen är att belysa en 

vidd över hur projektledning kan gå till i offentlig sektor. För att belysa skillnader 

på typer av organisationer kan ett exempel ges från undersökningen vilket inte 

bedöms påverka konfidentialitet. Flera respondenter jobbar bland annat inom 

kommunal verksamhet varav några på statlig nivå. 

3.3 Bortfall  

En intervjuperson valdes efter intervjun att plockas bort ur resultatet. Föregående 

berodde på ett missförstånd gällande personens arbetsroll vilket gjorde att 

respondenten inte längre faller inom ramarna för inklusionskriterier och därmed 

inte kunde ge rätt perspektiv på de frågor som ställdes. För att fylla upp den 

teoretiska mättnaden kontaktades istället ytterligare en intervjuperson.  

3.4 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades först via telefon cirka en vecka innan bokad tid. 

Innan vardera intervjun fick deltagarna även ta del av ett rekryteringsbrev (se 

Bilaga 2) via epost där information rörande studien presenterades, även villkor för 

deltagandet nämndes. Den förhandsinformation som respondenterna fick berör 
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ämnet i stora drag så att de förberedelser som de ansett vara nödvändiga för dem 

själva har kunnat gjorts. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i ett avskilt rum 

liknande kontor eller konferensrum. Intervjuerna inleddes med att åter nämna vad 

deltagandet i undersökningen innebär för att försäkra sig om att respondenterna 

förstått deras rättigheter. Innan intervjun tillfrågades vardera respondent om de 

kände sig bekväm med situationen eller inte samt om de fanns några frågor innan 

start. Vardera intervjun tog mellan 25 och 40 minuter och avslutades med att 

nämna att respondenterna när som helst kunde kontakta författaren vid eventuella 

frågor. 

3.5 Databearbetning 

Databearbetningen i studien utgår från Hayes (2000) metod för tematisk analys. 

Det började med en förberedelse av data vilket i det här fallet bestod av 

transkriberat material. Utifrån det andra steget enligt Hayes (2000) har materialet 

lästs igenom och intressanta punkter, ord och meningar antecknats. I studien har 

en induktiv analys (Hayes 2000) valts på grund av att undersökningen inte är 

teorihärledd. Utifrån steg tre har anteckningarna försökts sorteras in i teman som 

kan sträcka sig mellan olika transkriberingsfiler. Slutligen har materialet lästs en 

gång till utifrån vardera teman för att kontrollera att inga intressanta aspekter har 

missats (Hayes 2000).  

För att ytterligare tydliggöra hur databearbetning har gått till ges ett exempel från 

studiens tematisering. Ett exempel på ett tema som har arbetats fram i studien är 

”Krock mellan projektledning och linjeorganisation”. Flertalet respondenter 

nämner det här som ett bekymmer fast ur olika aspekter. T.ex. har en respondent 

nämnt en okunskap från linjeorganisationens sida för 

projektledningsverksamheten. Vidare nämner andra också problematiken som 

uppstår när det kommer till personalprioritering mellan projekt- och 

linjeverksamhet. Punkterna samt flera andra aspekter har tematiserats till att 

beröra temat ”Krock mellan projektledning och linjeorganisation”. 
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3.6 Reliabilitet och validitet  

För att öka studiens reliabilitet samt validitet har åtgärder vidtagits. Genom att 

välja respondenter från arbetsplatser som har olika storlek och delvis finns i olika 

kontexter minskar risken för att en specifik kontext påverkar utfallet. För att öka 

validiteten vid intervjuerna har en pilotintervju gjorts vilket skapade en chans till 

att testköra sin intervju. Det är även ett bra sätt för att öka sina 

intervjuerfarenheter som kan vara bristande under första intervjun (Roulston, 

deMarrais & Lewis 2003). Även en tematisering på första intervjuns 

transkribering har gjorts för att tidigt upptäcka teman som kan vara relevant att ta 

upp vid efterföljande intervjuer. För att öka kvaliteten ytterligare har ett så 

neutralt förhållningssätt som möjligt hafts. Det har bland annat tagit sig uttryck 

genom att inte ställa ledande frågor samt att inte lägga värdering i olika svar.  

För att öka kvaliteten på studien har ett mål varit att ge alla respondenter liknande 

förutsättningar under intervjuerna. Exempelvis har alla respondenter fått samma 

frågor och samma tidsramar.  

Gällande reliabilitet samt överförbarhet är studien så transparent gjord som 

möjligt. Det innebär att tydliga beskrivningar av de steg som gjorts under arbetets 

gång finns tillgängliga, samt även använt material som intervjuguide och 

rekryteringsbrev.   

Teoretisk mättnad (Guest, Bunce & Johnson 2006) kan i uppsatsen diskuteras i 

form av hur många intervjuer som har behövts. Antalet intervjuer blev nio varav 

ett blev bortfall. Efter ett antal intervjuer började många teman återkomma samt 

att inga nya relevanta teman uppkom vilket Guest, et al. (2006) definierar som 

teoretisk mättnad. Det ledde till bedömningen att de flesta dimensioner i 

områdena har berörts, ett beslut att avsluta undersökningen vid nio intervjuer togs. 

3.7 Etiska överväganden 

Viktiga etiska överväganden i studien berör först och främst informationskravet. 

Punkten innebär att deltagarna ska få ta del av forskningens syfte samt vilka 

rättigheter de har (Bryman 2008; Vetenskapsrådet 2017). I studien har 

respondenterna fått tagit del av ett rekryteringsbrev där all information rörande 

forskningens syfte samt vad deltagande innebär fanns. Det handlar bland annat om 

att det är frivilligt att medverka i studien samt att deltagandet kan avbrytas när 
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som helst. I slutet av brevet (se Bilaga 2) finns även en rad för underskrift där 

varje respondent fick skriva under att de har läst och förstått vad deltagandet 

innebär. Således täcks även samtyckeskravet in, det vill säga att deltagarna får 

välja själva hur och om de vill delta i undersökningen (Bryman 2008; 

Vetenskapsrådet 2017). I rekryteringsbrevet finns även information om nyttjande 

vilket i det här fallet innebär att både material samt resultat endast får användas 

till forskningssyfte. Vidare behandlas konfidentialitet i studien på så sätt att 

deltagande i undersökningen inte ska kunna identifieras via det material som 

samlas in (Hayes 2000). Således har både namn och arbetsplats för samtliga 

deltagare anonymiserats och istället benämnts med ”Respondent X” eller 

liknande. Det som dock kommer benämnas är storleken på organisationerna. Det 

här är å andra sidan inte något som påverkar möjligheten för de deltagande att bli 

identifierade framförallt på grund av att intervjuerna hade geografiskt avstånd 

samt utförda på olika typer av organisationer. Således minskar även risken att 

relationer av olika slag kan undanröja identitet. Vidare har samtligt material 

förvarats på ett ställe som endast författaren kunnat komma åt för att ytterligare 

öka konfidentialitet.  

4 Resultat 

Följande avsnitt kommer att presentera resultatet av den intervjustudie som har 

genomförts. Resultatet består av en presentation av de teman som kunde 

identifieras från intervjumaterialet via den tematiska analysen. Databearbetningen 

har identifierat två huvudteman, vad som ökar och sänker entusiasmen hos 

projektledaren samt krock mellan projektledning och linjeorganisation. Vartdera 

huvudtemat innehåller underrubriker som presenterar olika aspekter av dessa 

teman. 

4.1 Vad som höjer och sänker entusiasmen hos projektledaren 

Ett huvudtema som återkom under intervjuernas gång var vad som skapade 

entusiasm för projektledaren och vad som inte gjorde det. Det tar sig uttryck i hur 

projektledaren upplever sin roll i projektstyrningens aktiviteter, framförallt 

rörande ansvar samt deltagande. För att tydliggöra hur projektledare upplever sin 

roll i projektstyrningen kommer subkategorier att presenteras. Kategorierna utgår 

delvis från de aktiviteter som projektstyrning innebär, nämligen projektinitiering, 
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progressrapportering samt prioritering mellan projekt (Nielsen, Pedersen 2014; 

Stilling Blichfeldt, Eskerod 2007).  

4.1.1 Behovet av delaktighet i projektinitieringen och prioriteringsbeslut 

Projektidéer tycks komma från flera olika håll inom offentlig sektor, det beror till 

stor del på typen av organisation. Undersökningen visar att det rör sig om både 

hårt reglerade uppdrag från högre offentliga instanser, men även inifrån 

verksamheter. Hur projektledaren får sitt uppdrag ser olika ut, i större 

organisationer får ofta projektledaren uppdraget genom en dialog med cheferna. 

Uppdraget ges främst till den person som är mest lämpad för uppdraget både 

kunskapsmässigt samt har bäst tillgänglig tid. I mindre organisationer verkar dock 

uppdraget vara hårdare bestämt utan större dialoger.  

Många utav de uppdrag som projektledare inom offentlig sektor får till sig har 

otydliga ramar. Från chefernas sida får projektledare ofta stort ansvar för att själva 

lägga alla pusselbitar på plats. Ansvaret upplevs olika hos respondenterna vilket 

till stor del beror på hur uppdraget delegeras till projektledaren. Några 

respondenter upplever otydligheten som en utmaning och vill ta ansvar för att 

styra upp när saker och ting är rörigt och oklart. För dessa projektledare utgör 

denna typ av ansvar en källa till engagemang för projektet, speciellt om hen får 

vara delaktig och ha saker att säga till om från start till slut. Det finns dock 

tillfällen när projekt av otydlig karaktär också delegeras ut till projektledare rätt 

plötsligt utan större dialog innan. Att inte vara förberedd och helt plötsligt få ett 

projekt på sitt bord utan ramar eller tydlig information beskrivs tydligt med 

följande citat: 

”Jag fick en jätteklump när jag fick den vid sittande bord. Jag hade ingen aning 

om vad det var för ramar eller vad som gällde. För mig är det väldigt viktigt att 

veta mandatet och vem det är som styr ett projekt”. 

Att delaktigheten spelar roll har även visat sig vara viktigt när prioriteringsbeslut 

ska tas. Delaktigheten i ett prioriteringsbeslut har varierat hos alla respondenter. 

Vissa har upplevt beslut uppifrån där hela projekt eller delar av projekt har 

prioriterats bort eller lagts på is utan förvarning. Föregående har bemötts med 

reaktioner likt känslan av att lägga ner mycket arbete i onödan. Det här skulle 

vidare kunna beskrivas med känslor av hopplöshet eller besvikelse. Det finns 
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tillfällen som respondenter har berättat om när projekt som de har lagt ner mycket 

arbete på har blivit bortprioriterade, men att samma besvikelse inte har infunnit 

sig. Det avgörande ligger i att projektledarna inte har haft samma förväntningar på 

sig att bli klara med projektet samt att ingen speciell väntar på resultatet. Följande 

citat illustrerar föregående aspekt bra: 

”Nej, nej, men det var ju just så utifrån perspektivet att ingen sitter och väntar på 

detta dokument”. 

Vidare berättar andra respondenter att de har en stor påverkansfaktor på de beslut 

som tas i deras projekt samt att beslutet fungerar som en dialog mellan berörda 

parter. Några projektledare berättar att delaktigheten i beslutsprocessen uppskattas 

och beskriver det som en skön känsla. Att projekt prioriteras bort behöver dock 

inte bara bemötas med besvikelse utan kan enligt några respondenter upplevas 

som skönt på grund av att stressfaktorn blir mindre, det kan t.ex. röra sig om 

projekt där både projektledaren samt organisationen har tagit sig ”vatten över 

huvudet” som en respondent valde att uttrycka sig. I föregående exempel kan en 

bortprioritering upplevas som lättande eller stressbefriande. 

Sammanfattat verkar både delaktighet i projektinitiering och beslutstagande samt 

förväntningar på projektroll för projektledarens engagemang.  

4.1.2 Viljan att projektet ska gå rätt till 

I studien har det framkommit att flera projektledare upplever en stor 

ansvarskänsla för att projekten ska gå rätt till, vilket tar sig speciellt uttryck i 

uppföljningen. Uppföljningen i projekt går ofta till på olika sätt beroende på 

betydelsen som projektet har för verksamheten. I de flesta projekt som tagits upp i 

undersökningen finns det en tydlig styrgrupp som projektledaren formellt 

rapporterar till under projektets gång. Vidare sker också uppföljningen lite mer 

informellt när det kommer till de aspekter av projekten som kanske inte berör alla 

parter och som dyker upp mellan de redan bestämda avstämningspunkterna. Med 

föregående menas ett typ av ”korridorsnack” med närmsta berörda chef. De flesta 

av respondenterna upplever att organisationen har en så pass horisontell struktur 

att chefer och andra berörda personer som behöver kontaktas är lättillgängliga. 

Flera av respondenterna har berört aspekter kring uppföljningen som verkar 

spegla en slags ansvarskänsla för att projektet går rätt till. Det trots att det ofta 
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från ledningens håll finns liten efterfrågan på uppföljning vill många projektledare 

gärna kontrollera extra att projektet går i rätt riktning med sina linjechefer. 

Följande citat speglar föregående aspekter bra: 

”De styrgrupper vi har här är ju så pass spretiga och har inte riktigt det fokuset 

utan man är mycket mer själv i sin uppföljning. […] för man vill ju veta att man 

är på rätt väg”. 

Flera respondenter har nämnt att de själva känner sig personligt ansvariga om 

något går fel i projektet samt att det är deras ansvar att försöka fixa till det. 

Följande citat illustrerar den situationen tydligt: 

”Skulle vi ha glömt av något så är det klart att det är vi som får fundera på vad vi 

gjorde fel”. 

Flertalet upplever att linjecheferna inte har god detaljinsikt i de enskilda 

projekten. Några respondenter upplevde att styrningen släppt för stort enskilt 

ansvar på projektledaren och skulle önska större detaljinsikt för att linjecheferna 

skulle kunna fungera som ett bättre stöd. Några projektledare beskriver det som 

att ständigt själv behöva hålla koll på allt och upplever det som att ha multipla 

arbetsuppgifter i form av att vara t.ex. administratör, ekonomiansvarig samt 

personalansvarig samtidigt, vilket kan upplevas som stressande eller frustrerande. 

Andra anser dock att den givna ansvarsrollen från ledningen är rimlig. Ofta är det 

även upp till projektledarna själva att hålla koll på kommande förändringar som 

kan komma att påverka deras projekt. Följande citat kan illustrera rollen 

ytterligare: 

”Det är ju jag som är spindeln i nätet här, och jag får liksom rycka i trådarna 

med jämna mellanrum för att se om något hänger i andra änden”.  

Sammanfattat sker uppföljningen olika beroende på vilken del av projektet det 

handlar om samt typ av projekt. Ett stort ansvar ligger dock på den enskilde 

projektledaren att följa upp det som hen själv tycker är relevant genom lite 

informella kanaler med berörda chefer eller dylikt.  

4.1.3 Entusiasmen och spänningen att kunna påverka 

Flera av respondenterna har tagit upp vilka möjligheter det finns till att komma 

med egna initiativ till helt nya projekt men även ändringar eller nya idéer i 
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befintliga projekt. Framförallt uttrycks en spänning hos några projektledare att de 

faktiskt kan påverka samhället. Det här uttrycks som engagerande och samtidigt 

svårt av projektledarna eftersom projekt som påverkar fler i samhället blir mer 

komplext. Om projektledaren har möjlighet att gå utanför ramarna i projektet och 

kreativitet kan utnyttjas skapas även viss entusiasm för projektet. En respondent 

nämnde att det här kan bero på att offentliga organisationer ofta vill och bör ligga 

i överkant inom vissa områden. Det här skapar vidare ett utrymme för 

projektledare att vara kreativa och gå utanför ramarna. Om eget initiativ tas gäller 

det enligt några respondenter att på ett tydligt sätt argumentera för förslaget samt 

ha ett stort personligt driv.  

4.2 Krock mellan projektledning och linjeorganisation 

De subkategorier som presenteras har gemensamt att vara exempel där 

projektledning och linjeorganisationens verksamhet inte går i hand i hand. 

4.2.1 Problem med resursprioritering 

När det kommer till prioritering av resurser mellan och i projekt beskrivs en 

liknande roll och situation av flera respondenter. Det finns ofta en problematik 

som en respondent valt att kalla för organisationens ”akilleshäl”. Problematiken 

uppstår när projektmedarbetare inte jobbar 100% i projektverksamheten. Ofta har 

projektdeltagaren andra åtaganden samtidigt i linjeorganisationen och enligt flera 

respondenter blir ofta linjeverksamheten prioriterat framför projektverksamheten. 

Följande citat illustrerar situationen bra: 

”[…] vi hade liksom räknat med att ett antal personer som skulle jobba en viss tid 

i projektet, och det blev förändrat efter ett halvår. En person drog sig ur, eller fick 

en annan tjänst kan man väl säga”. 

Enligt några respondenter beror det här på att arbetsuppgifterna för 

projektdeltagarna är otydligt beskrivna och att projektdeltagandet ofta beskrivs i 

tidsenheter som t.ex. 20 %. Vad 20 % innebär berättar några respondenter är svårt 

att definiera. En respondent tycker att tydligt beskrivna arbetsuppgifter eller 

förväntningar på projektdeltagare skulle vara ett bättre sätt att säkerställa vilka 

resurser som projektledaren har till förfogande. Följande citat illustrerar 

föregående aspekt bra: 
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”De försvinner, så det är väl som det är, ska man jobba med de här projekten 

måste man ha en större uppgift, och man måste konkretisera sig väldigt mycket 

vad man förväntar sig att dessa personer ska göra för annars försvinner det i 

deras andra arbete”. 

Ofta ligger ansvaret på individen själv och att det är upp till projektmedlemmen 

att prioritera sitt deltagande mellan linjerverksamheten och projektet. Några av 

respondenterna beskriver rollen som svår då de oftast har ett stort förtroende och 

ansvar delegerat till sig men att de sällan har mandat i form av ekonomiskt- eller 

personalansvar. Rollen kan närmast likna en ständig ”förhandlare” med ledning 

om resurser vilket ibland kan upplevas som jobbigt eller frustrerande. Viktigt att 

påpeka är dock att det endast är resurser som är det stora problemet, de pengar 

som tillhandahålls är ofta spikade, således har projektledaren den budget som de 

får. Resursprioriteringen upplevdes alltså som problematisk. 

4.2.2 Två perspektiv samt rädslan hos beslutsfattarna 

Flera respondenter har beskrivit situationer som uppstår när snabba beslut ska tas 

rörande projekt. Det som upplevs kan närmast beskrivas att projektledning och 

chefer i linjeorganisationen har två olika perspektiv. Dessa perspektiv består av 

olika syn på beslutsfattande. I flera fall beskrevs exempel på beslut i projekt som 

skulle tas. I exemplen berättades det att projektledarnas syn på beslutet är att de 

borde vara lätta att ta. Framförallt beskrivs beslutsprocessen som långsam samt att 

politiska system bromsar upp beslut, vilket kan skapa frustration och irritation hos 

projektledare. Det kan ytterligare beskrivas som självklarheter från 

projektledarnas sida som linjeverksamheten inte alltid tycks förstå eller håller med 

om. Vad föregående kan bero på har beskrivits olika av olika respondenter. Flera 

respondenter har dock tagit upp fenomenet att de upplever att politiken och 

ledning till linjeorganisation ej har samma kunskap som tjänstemän och därmed 

inte kan se lika klart hur ”enkla” vissa beslut är. I vissa fall kan föregående leda 

till förvirring hos projektledare om vad som ska göras eller hur en situation ska 

hanteras när ett beslut inte kan tas. För att driva igenom ett snabbt beslut upplever 

några projektledare att det krävs mycket övertalning samt en tydlig och 

framförallt enkel presentation av fakta för att lyckas övertyga ledningen. En del 

respondenter förde det här resonemanget vidare och ansåg att det också kan bero 
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på en kritikrädsla från politikens sida. Följande citat beskriver föregående 

situation bra: 

”I en kommunal värld är man rädd att fatta beslut för att man är rädd för att få 

kritik. Det blir en annan typ av beslutsfattande, här blir man rädd för vad som 

händer om man satsar här och inte där. Detta gjorde mig jättefrustrerad en gång 

för enligt mig så är det ju bara att göra, bondförnuft” 

Vidare berättar en respondent att man som tjänsteman är långt ifrån processen för 

att kunna påverka beslut, således krävs en bra byggd grund för att kunna påverka 

de snabba besluten som behövs ta i projekt. Det finns flera exempel från 

undersökningen där respondenter berättar att tyngden på projektet påverkar 

möjligheterna att som projektledare påverka beslut. 

Sammanfattningsvis finns två perspektiv i beslutsfattande, projektledarna på ena 

sidan som förstår att ett beslut kan tas enkelt och snabbt. På andra sidan finns det 

politiska systemet som enligt några respondenter inte vill ta tag i dessa beslut för 

att således slippa kritik från samhället. Enligt en utav respondenterna gäller det att 

ha förståelse som projektledare i offentlig sektor att ledningen inte har samma 

kunskaper och därför inte kan ta de självklara besluten lika snabbt. Det är enligt 

en respondent då tjänstemännens uppgift att övertyga samt arbeta fram ett 

tillräckligt underlag för dessa beslut. 

4.2.3 Problematik med att genomföra bra projektledning i 
linjeverksamheten 

Flera respondenter har uttryckt aspekter som kan kopplas till vilka förutsättningar 

det egentligen finns att driva bra projektledning i en offentlig linjeverksamhet. 

Flera respondenter i undersökningen upplever att okunskapen från 

linjeverksamheten om projekt påverkar hur prioriteringen sker. I de flesta fall 

nämns exempel där linjeverksamheten på ett eller annat sätt prioriteras över 

projektverksamheten. Det kan handla som tidigare nämnt om personal eller på 

andra sätt i den dagliga verksamheten. Det finns dock exempel från 

undersökningen där projektverksamheten ofta blir prioriterat över den dagliga 

linjeverksamheten. I föregående fall handlar det om när projekt kommer från ett 

supranationellt organ som t.ex. EU som har hårda krav på projektets utförande 

eftersom det finansieras av just den organisationen. Respondenten som berättade 
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föregående exempel uttryckte det som att organisationen hade en slags rädsla eller 

respekt för den högre uppsatta organisationen.  

Vidare finns det exempel från undersökningen på projekt där flera aktörer är 

inblandade, både privata, offentliga samt regionala. Föregående problematiserar 

organiseringen av projekten på grund av många relationer med många viljor och 

perspektiv. Vidare finns det enligt några respondenter sällan en 

projektstödsfunktion i organisationen som projektkontor eller liknande vilket 

skulle önskas och således underlätta organiseringen av liknande projekt. Några av 

projektledarna i undersökningen uttrycker att det är i kommunikationsbiten i 

projektstyrningen som det ofta brister. I några av organisationerna som besöktes 

fanns det dock en början eller ett försök till en projektstödsfunktion i form av en 

person med stödfunktion som del av sina arbetsuppgifter. 

I små offentliga organ där projektverksamheten inte är lika stor som i större 

myndigheter blir möjligheterna att driva en effektiv projektledning ännu svårare. 

En respondent beskriver det som att man som projektledare har så många projekt 

samtidigt att det inte går att driva en bra projektledning även om det skulle önskas 

samt anses roligt. Respondenterna berättar att det leder till att hen istället tvingas 

jobba mer processorienterat med delmål, då all tidsplanering skulle spricka 

oavsett. Sammanfattat beskrivs några av de organisationer som har undersökts 

som projektomogna organisationer trots att projektarbetsformer används samt att 

utbildningar av projektledare har genomförts. Föregående verkar till stor del bero 

på att linjeverksamheten helt enkelt är starkare.  
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4.3 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en tabell som sammanfattar och tydliggör de teman som tagits fram 

och presenterats i resultatet. 

Titel på tema Förklaring 

Projektledarens roll i 

projektstyrningens aktiviteter 

 

Behovet av delaktighet i 

projektinitiering och 

prioriteringsbeslut 

 

Projekt inom offentlig sektor upplevs ofta ha 

otydliga projektramar. Hur projektet tilldelas 

projektledaren ligger till stor grund för deras 

reaktioner. En dialog där projektledaren 

känner delaktighet i initieringsfasen kan 

tolkas leda till större entusiasm för projektet. 

Delaktighet spelar även stor roll i 

prioriteringsbeslut. Många projektledare 

uppskattar att få vara en del av 

beslutsprocessen vilket beskrivs som en skön 

känsla. Motsatta förutsättningar kan beskrivas 

med hopplöshet eller besvikelse. 

Förväntningar på projekt spelar också en 

viktig roll för projektledarnas reaktion på ett 

prioriteringsbeslut. 

Viljan att projektet ska gå rätt till Flera respondenter känner sig ansvariga för att 

projektet ska gå rätt till vilket för många 

uttrycker sig bland annat i tät informell 

uppföljning med sina uppdragsgivare. Några 

respondenter upplever dock en ibland för stor 

ansvarsroll där de hela tiden måste hålla koll 

på allt själva.  

Entusiasmen och spänningen att 

kunna påverka 

Projektledare upplever en spänning och 

engagemang att kunna vara med att påverka 

samhället genom projekten. Eftersom 

offentliga organisationer gärna vill ligga i 

överkant på många områden upplevs det 

finnas utrymme att som projektledare kunna 

vara kreativ. 

 

Krock mellan projektledning och 

linjeorganisation 

 

Problem med resursprioritering Resursprioritering inom projekt i offentlig 

sektor beskrivs av en respondent som 

organisationens ”akilleshäl”. Resurser är 

svårhanterat och oftast inte exklusiva. Det gör 

att vissa projektledare upplever sin roll att 

man måste vara en ständig ”förhandlare”.  
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Två perspektiv samt rädslan hos 

beslutsfattarna 

Några respondenter upplever en frustration 

över när beslut som de anser är lätta att ta inte 

ses på samma sätt från sina uppdragsgivare. 

Respondenter upplever att det här beror på 

olika typer av kunskapsnivåer men även en 

rädsla från uppdragsgivarnas sida att få kritik 

från samhället. 

Problematik med att genomföra bra 

projektledning i linjeverksamhet 

Några respondenter upplever en svårighet 

med att driva bra projektledning i 

linjeverksamheten. Det är på grund av att 

linjeverksamheten ofta blir prioriterad över 

projekten samt att det inte ofta finns en tydlig 

stödfunktion till projektledarna. 

Organiseringen av projekt kan bland annat 

problematiseras av antalet aktörer inblandade. 

 

5 Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ett nytt perspektiv på hur projektstyrning 

kan fungera i olika kontexter, i det här fallet genom exemplet svensk offentlig 

sektor. Resultatet påvisar tydliga likheter med tidigare forskning, framförallt 

gällande stress i multiprojektmiljö (Zika-Viktorsson et al. 2006) samt även 

krockar i t.ex. resurser (Payne 1995; Stilling Blichfeldt & Eskerod 2007). 

Följande avsnitt kommer att diskutera de aspekter mer ingående utifrån de teman 

som presenterats i resultatet med hjälp av modellen för interaktionsmiljöer (Jensen 

et al. 2017). Avslutningsvis kommer resultatet diskuteras samt vilka slutsatser 

som kan dras från studien. 

5.1 Analys av vad som höjer och sänker projektledarens entusiasm 

Resultatets första tema handlar om att projekt inom offentlig sektor ofta har 

otydliga ramar vilket kan stämma överens med det Jensen et al. (2017) skriver. 

Projektledare kan reagera olika på projektinitieringen beroende på graden av 

delaktighet vilket i teoriavsnittet enklast kopplas vertikal osäkerhet. Förhållandet 

mellan uppdragsgivare och projektledare kan jämföras med principal och agent 

som ligger till grund för den vertikala osäkerheten (Jensen et al. 2017). I det här 

fallet tycks situationen när projektledaren är delaktig och en dialog kan ske tyda 

på en förstående och god relation parterna emellan. Vidare kan det spekuleras 

huruvida en sådan här typ av relation kan leda till en låg vertikal osäkerhet genom 
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projektet eller inte. Det kan även tolkas ta sig uttryck i prioriteringsbeslut där 

delaktighet spelar en viktig roll i hur beslutet tas emot. Om projektet bara 

delegeras utan större dialog kan det tolkas som att förhållandet inte är lika 

ömsesidigt och ett mer hierarkiskt förhållande finns. Utifrån föregående 

diskussion kan det spekuleras huruvida en mindre ömsesidig relation kan leda till 

högre vertikal osäkerhet. Sammanfattat verkar graden av vertikal osäkerhet, dvs. 

hur förhållandet mellan projektledare och uppdragsgivare ser ut påverka 

projektledarens entusiasm för projektet.  

I resultatet framkom att projektledare ofta känner ett stort ansvar för att projektet 

ska gå rätt till. Var ansvarskänslan egentligen kommer ifrån kan spekuleras kring. 

En teori är att projekten sker i offentlig sektor med tanke på att det verkar finnas 

en medvetenhet om att en som projektledare faktiskt kan påverka samhället och 

därmed vet att projektets resultat kommer att påverka många. Huruvida det här 

elementet är unikt för offentlig sektor kan diskuteras. Vidare kan det även 

spekuleras kring huruvida vilken roll uppdragsgivaren har för projektledarens 

ansvarskänsla. Det kan t.ex. ske genom uppbyggda förväntningar från 

uppdragsgivaren till projektledaren. 

Under samma tema presenteras en situation där projektledaren upplever ett för 

stort delegerat ansvar och önskar en större detaljinsikt från uppdragsgivarens sida. 

Problematiken kan vara ett tydligt exempel på den informationsassymmetri som 

enligt principal-agentproblemet kan finnas i en sådan relation (Jensen & Meckling 

1976 refererad i Eisenhardt 1989). Vad det här beror på egentligen kan endast 

spekuleras kring. En enkel förklaring skulle kunna vara att vardera parter har olika 

mål och prioriteringar vilket orsakar att stort ansvar, framförallt rörande att 

kunskap läggs på projektledaren. Det kanske helt enkelt inte finns tid eller intresse 

från uppdragivaren att ha den kunskap eller insyn som efterfrågas med tanke på 

att hen har ansvar för linjeverksamheten också. 

5.2 Analys av krock mellan projektledning och linjeorganisation 

En av de första aspekterna av krocken som beskrivs i resultatavsnittet handlar om 

problem med resursprioritering. Aspekten kan belysas ur både horisontell och 

vertikal osäkerhet (Jensen et al. 2017). Utifrån en horisontell osäkerhet kan det 

handla om ett internt resursberoende där linjeverksamheten delvis är beroende av 
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samma resurser som projektverksamheten. Det här stämmer överens med tidigare 

forskning som säger att resursallokeringsproblem är ett vanligt förekommande 

problem i multiprojektmiljöer (Stilling Blichfeldt & Eskerod 2007; Payne 1995; 

Engwall & Jerbrant 2003). Det kan främst bero på att projektverksamheten sällan 

har exklusiva resurser. Utifrån den vertikala osäkerheten kan det spekuleras kring 

huruvida de som tar prioriteringsbeslut ibland har annorlunda mål eller perspektiv 

på sättet att bedriva verksamheten jämfört med projektledaren. Föregående kan 

uttrycka sig i synen på vilken vikt som projektet bär jämfört med 

linjeverksamheten.  

Det kan spekuleras kring huruvida den horisontella osäkerheten kan minska om 

arbetsuppgifter och förväntningar specificeras tydligare, både individuellt mot 

projektdeltagare men även mot uppdragsgivare. En tydligare avskärmning kan 

göras gentemot projektet för att minska den horisontella osäkerheten (Jensen et al. 

2017). Det gäller däremot då att förhållandet mellan principal och agent i det här 

fallet är bra på så sätt att de har relativt samma värdering och perspektiv på 

projekten. Det kan spekuleras kring huruvida föregående är ett exempel där 

graden av vertikal osäkerhet kan påverka graden av horisontell osäkerhet. För att 

förtydliga kan det tolkas som att ett bra förhållande med sin uppdragsgivare där 

samma värderingar av projektet innehas kan leda till en bättre dialog när det 

kommer till resursfördelning. Dialogen borde leda till en lättare avskärmning av 

projektet framförallt resursmässigt och således kan det interna resursberoendet 

minska. 

Vidare har det i resultatet visat sig att det finns två perspektiv när det kommer till 

snabb beslutsfattning där projektledaren och uppdragsgivaren ibland har olika syn 

på en aspekt. De två perspektiven kan tolkas som en vertikal osäkerhet. För det 

första verkar det finnas en tydlig informationsassymmetri mellan beslutsfattare 

och projektledare. Det tar sig uttryck i att det inte är meningen att politiker och 

beslutsfattare ska ha detaljinsikt om alla områden utan snarare att tjänstemännen 

ska tillhandahålla informationen. De två perspektiven avspeglas också i hur 

beslutsfattarna/politikerna måste sätta in problematiken i en större kontext jämfört 

med projektledaren. Med det menas att det beslutsfattarna och politikerna måste 

ha mycket större grund för de beslut som tas för t.ex. ur projektledarens ögon 

kanske tolkas som en självklarhet. Sammanfattat kan det tolkas som att det i hur 
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det politiska systemet fungerar finns en inbyggd vertikal osäkerhet, i det här fallet 

genom både informationsassymmetri samt två perspektiv på beslutsfattande. 

Till sist i resultatet presenterades förutsättningar för projektledning i 

linjeorganisationen. Som diskuterat i avsnittet om 

resursprioriteringsproblematiken upplevs även här att okunskap från 

linjeverksamheten påverkar prioriteringen av och i projekt på olika sätt. Ofta sätts 

linjeverksamheten över projektverksamheten vilket visar en högre vertikal 

osäkerhet. Intressant är däremot att det finns exempel när uppdrag kommer från 

ett supranationellt organ tycks större respekt hysas för projektverksamheten. 

Respondenterna verkade tro att det berodde på en typ av rädsla eller respekt. 

Respekten eller rädslan beror nog till största del på att den delen av verksamheten 

blir helt finansierad av den organisationen och således måste den organisationens 

spelregler följas. Vidare diskuteras vad som skulle kunna tolkas vara en del av den 

horisontella osäkerheten (Jensen et al. 2017), nämligen svårigheten att organisera 

projekt med flera aktörer. Flera aktörer skapar utmaningar med att organisera 

projekt bland annat på grund av externa resursberoenden av olika slag. 

Sammanfattningsvis kan det alltså vara praktiskt svårt att organisera projekt i en 

miljö med flera aktörer med olika förväntningar och åsikter i en miljö där projekt 

ofta prioriteras ned. 

5.3 Går det att bedriva en bra projektledningsverksamhet inom 

offentlig sektor? 

Utifrån analysens diskussion kan frågan ställas huruvida det egentligen går att 

driva en bra projektledningsverksamhet i offentlig sektor? Det som observerats är 

två huvudpunkter (som även fungerar som uppsatsens slutsatser) verkar spela in 

på möjligheterna att bedriva projekt samt en effektiv projektstyrning i offentlig 

sektor. För det första handlar det om det personliga förhållandet mellan 

projektledare och uppdragsgivare spelar in hur olika aspekter hur 

projektstyrningen ser ut. Det här kan t.ex. uttrycka sig i projektledarens möjlighet 

att avskärma resurser till projektet. För det andra spelar de två olika 

verksamheternas grundförutsättningar roll för projektstyrningens utformning. Den 

offentliga sektorn kan tolkas vara uppbyggd som ett byråkratiskt system med 

tanke på den påverkan som t.ex. beslut har på samhället (Fryer, et al. 2007; 

Minetto Maceta et al. 2017). Således kan det argumenteras för att det är svårt att 
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bedriva en effektiv projektledning inom offentlig sektor. Det kan vara svårt 

eftersom beslut oftast tas med större försiktighet bland annat kanske på grund av 

de byråkratiska aspekterna av systemet. Med det här sagt betyder det inte att 

projekt ej går att bedriva i offentlig sektor utan snarare att det föreslås att 

effektiviseringsarbetet som sker bör utgå från den byråkrati och det system som 

den offentliga sektorn innebär. Ett exempel skulle kunna vara bättre och tydligare 

sätt att distribuera och hantera resurser både internt och externt. 

Grundförutsättningarna för att driva projekt effektivt i vardera organisationen 

verkar väga tyngst. Däremot bör inte det personliga förhållandet mellan 

projektledare och uppdragsgivare räknas bort. Ett förhållande med relativt 

liknande värderingar kan tolkas skapa större engagemang för projektet från 

projektledarens sida genom t.ex. högre delaktighet. Vidare verkar det även kunna 

påverka projektstyrningen i stort genom att t.ex. tydliggöra resursallokering.  

5.4 Slutsatser och vidare forskning 

Sammanfattningsvis tycks upplevelserna av den vardagliga projektstyrningen 

hänga väldigt mycket på personliga förhållanden, i det här fallet särskilt mellan 

uppdragsgivare och projektledare. Det är däremot i ett bredare perspektiv 

problematiken tycks finnas. Byråkratin som det politiska systemet verkar ha kan 

tolkas minska effektiviteten som projektstyrningen skulle kunna haft om andra 

förutsättningar funnits. Således bör de effektiviseringsförsök som görs anpassas 

efter förutsättningarna som den offentliga sektorn har, eller i ett närmare 

perspektiv efter de förutsättningar som vardera organisationen har. En 

nyckelaspekt av effektiviseringsarbetet argumenteras dock för att vara just den 

personliga relationen mellan uppdragsgivare och projektledare. Den personliga 

kontakten anses spela en viktig roll när det kommer till möjligheterna att bedriva 

ett projekt effektivt. Det visar sig genom i både projektledarens eget engagemang 

men även för den del praktiska aspekter som avskärmning av projektet. Slutligen 

möts alltså två aspekter på olika nivåer som båda tycks spela en stor roll för att 

hur projektstyrningen fungerar samt hur effektiv den är. De två aspekterna 

fungerar även som uppsatsens slutsatser. 

De åtgärder som vidtogs för att öka kvalitén på uppsatsen har bedömts fungera på 

ett bra sätt. Alla respondenter bedöms ha fått samma förutsättningar för att 

besvara de frågor som har ställts. Som intervjuare var det dock en utmaning 
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förhålla sig så neutralt som möjligt på grund av det personliga intresset i området. 

Efter att ha genomfört ett antal intervjuer var det här dock något som förbättrades. 

Pilotintervjun upplevdes bland annat bidra till det. Vidare bedöms pilotintervjun 

ha fungerat som den ska framförallt genom att skapa en bekvämlighet med att 

intervjua samt andra praktiska erfarenheter. Det material och personuppgifter som 

samlades in förvarades på en enhet som endast författaren hade tillgång till. 

Således bedöms konfidentialitet ha behållits, men även genom en tystnadsplikt 

från författarens sida. 

Studien har begränsat sig till att endast identifiera vilka aspekter som verkar vara 

viktiga för effektiviseringsarbetet av projektstyrningen. Den metod som använts 

har fungerat bra för att få svar på frågeställningen. Däremot finns en del 

begränsningar till att genomföra undersökningen på det gjorda sättet. Först och 

främst, genom att endast fråga projektledare kanske aspekter missas av framförallt 

organisationens förutsättningar för projektledning som uppdragivarna kanske har 

bättre förståelse för. Således föreslås vidare forskning att genomföra samma 

undersökning ur ett jämförande perspektiv med både uppdragsgivare och 

projektledare. Genom en sådan typ av undersökning kan en djupare förståelse fås 

för vad som kan behövas rent praktiskt för att utveckla effektiviseringsarbetet. 

Undersökningen har visat att den offentliga sektorn skapar särskilda 

förutsättningar, däremot begränsar sig studien till att endast visa projektstyrningen 

i sin egen kontext. Kunskapen kring området skulle kunna fördjupas ytterligare 

genom att undersöka kontexten i förhållande till en annan, t.ex. en jämförande 

studie mellan privat och offentlig sektor. Således kan förståelsen ökas kring 

huruvida den offentliga kontexten är unik eller inte.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide – Magisteruppsats 

Jens Persson 

Hej! Tack för att du ville ställa upp som respondent i min magisteruppsats.  

Jag kommer att ställa dig lite frågor om hur det är att arbeta under 

projektstyrningen inom offentlig sektor. 

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Hur många projekt ansvarar du för nu?  

3. Kan du berätta om ett tillfälle när ni startade ett projekt? Hur gick det till? 

a. Var upplevde du att projektet kom ifrån? 

b. Vilken information fick ni ta del av? 

4. Kan du berätta lite om hur uppföljningen går till i era projekt?  

a. Vad innebär uppföljning för er/vad består den av? 

b. Hur upplever du att den fungerar/går till? 

i. Vem enligt dig har huvudansvaret för uppföljningen? 

ii. Vad är ditt ansvar när det kommer till uppföljning 

mellan projekt? 

5. Kan du berätta om ett tillfälle när ett av dina projekt blev bortprioriterat (Om 

inte: framprioriterat)? 

a. På vilka grunder upplevde du att prioriteringen skedde? 

b. Berätta lite om din roll i denna situation… 

i. Fick du bara finna dig i beslutet? 

c. Vem tog beslutet om detta? 

i. Hur? 
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ii. Fick du ta del om information innan? 

6. Kan du tänka på en situation där ni var tvungen att fördela resurser mellan 

projekt? Kan du berätta lite om det? Hur upplevde du att det gick till? 

a. Vem eller vilka upplevde du det var som tog beslutet? 

i. Vad var din roll i beslutet? 

7. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Rekryteringsbrev 

Rekryteringsbrev - Magisteruppsats 

Hej! Jag heter Jens Persson och läser magisterprogrammet i projektledning på 

Karlstad Universitet. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete och 

letar därmed respondenter till en intervjustudie. Följande brev innehåller 

information rörande deltagandet i min studie. Syftet med min studie är att 

undersöka hur projektledare upplever projektstyrningen går till inom offentlig 

sektor. Att deltaga innebär en muntlig intervju på cirka 45 minuter där frågor 

ställs kring berört ämne. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas samt analyseras. Intervjuerna kommer att pågå under mitten av mars 

månad. 

Konfidentialitet och nyttjande 

Det material som samlas in kommer att behandlas med största konfidentialitet. 

Deltagande i studien ska inte kunna identifieras via det material som samlas in. 

Således kommer både deltagares namn samt arbetsplats att anonymiseras och 

benämnas på annat sätt. Vidare kommer det material som samlas in, både 

intervjumaterial och personuppgifter förvaras på ett ställe som endast jag kommer 

komma åt. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte varav endast 

eleven själv, men även handledare samt examinator kommer få tillgång till om så 

skulle behövas i bedömningssyfte. Resultatet av examensarbetet kommer att 

finnas tillgängligt på diva-portal.org. 

Deltagande 

Deltagande i studien är högst frivillig och respondenten kan när som helst utan 

förklaring, både under intervjun och även efter, förbehålla sig rätten att avbryta 

sitt deltagande. Om så önskas kommer deltagarens bidrag att strykas från studien 

samt insamlat material raderats. 

Samtycke 

Härmed bekräftar jag att jag har läst samt förstått mina rättigheter till deltagandet i 

studien:  

 


