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VII

Förord

”Go for the Project Managers.” Orden var Janice Thomas, och uttalades som 
avslutning på mitt anförande vid IRNOP-konferensen i Rotterdam, Nederländerna, i 
maj 2002. Jag hade då varit doktorand i Företagsekonomiska institutionen vid Umeå 
Universitet i ett drygt halvår och min presentation handlade om de intervjuer jag hade 
gjort med ett antal projektledare angående deras syn på teamutveckling i projekt. Jag 
hade beskrivit ett antal möjliga vägar vidare som jag såg dem och som jag ville ha 
kommentarer på, vilket jag också hade fått. Som ordförande för den session där jag 
presenterade min uppsats satt Janice och det var därför hennes uppgift att försöka 
samla ihop kommentarerna och hennes slutsats, som då mer kändes som hennes egen 
än som auditoriets, var alltså att jag skulle inrikta mig på projektledarna. 

Vid den tidpunkten kunde jag inte se hur jag skulle hamna där, och inte heller 
hur hon efter den diskussion som förts kunde hamna i den sammanfattningen, men 
när jag ett halvår senare såg tillbaka och mindes vad hon sagt klarnade bilden betydligt. 
Jag hade i mina intervjuer fått ett antal kommentarer från projektledarna som gjorde 
det tydligt att deras arbete inte stämde överens med det arbete de kunde läsa om i 
litteraturen. Det var det här som under de kommande åren skulle komma att fånga 
mitt intresse och som nu resulterar i den här boken.

–

Efter att några år senare ha publicerat licentiatuppsatsen och denna recenserats på 
www.wenell.se1 och i tidningen Projektvärlden samt efter att ha presenterat några 
artiklar så har jag fått flera kommentarer från projektledare från olika håll som säger 
ungefär så här: 

1 Wenell Management är en av nordens största projektledningskonsulter. 
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Ja, det är precis så här det är. Vi känner inte alltid igen oss i de 
beskrivningar som görs av projekt men det här handlar ju om våra 
projekt.

 
Det är detta som har varit målet. Att studera och beskriva projektledarnas arbete 

så som det är. Min förhoppning är att denna bok ska kunna förmedla ännu lite mer 
av vad projektledning är. Boken är en beskrivning och en rapport från den forskning 
som lett fram till denna doktorsavhandling och därmed också en beskrivning av hur 
arbetet ser ut för projektledare i små och korta projekt. Min förhoppning är att den 
ska kunna vara till nytta inte bara för forskare utan också för projektledare. 

Om någon undrat vad en doktorand gör...

Forskning beskrivs ofta som ett ensamt arbete men om någon doktorand hade valt 
att i början av 2000-talet inleda deltagande observationer för att följa en doktorands 
process, och då hade valt denna studie, så skulle denna doktorand ha sett att det 
inte bara var en persons verk. Under de år som gått sedan arbetet med avhandlingen 
inleddes är det ett stort antal personer som i större eller mindre omfattning har 
engagerat sig eller på andra sätt bidragit, i större eller mindre omfattning, till att 
avhandlingen blev skriven. 

Säkert skulle observatören redan inledningsvis ha sett Tomas Blomquists roll 
som handledare för kandidatuppsatsen och den som fick mig att vilja fortsätta med att 
studera projekt och att prova på vad forskning innebär. Genom avhandlingsprocessen 
hade det nog också framkommit med tydlighet hur Tomas har peppat och stöttat och 
kommit med förslag och kommentarer och efter hand tagit mer och mer utrymme i 
handledningssituationen. Observatören hade också sett hur Anders Söderholm genom 
sin erfarenhet och genom sin analytiska förmåga hållit mig på rätt spår och sett till 
att jag, utan att göra en ”Hemingway”, fått ur mig den text som så småningom blev 
denna avhandling. Sannolikt hade observatören, liksom jag, sett dessa två handledare  
som stora föredömen och tyckt att jag varit oerhört lyckligt lottad som fick er som 
handledare. Jag hoppas att denna avhandling gör er rättvisa.

Under tiden hade doktoranden också träffat andra personer. Mats Engwall har 
under perioder fungerat som en bihandledare, dels i samband med avhandlingsplanen 
och dels i slutet av processen då han var opponent under slutseminariet och därefter 
handledare en tid. I samband med slutseminariet hade observatören även träffat 
Sofia Isberg som gjorde ett fantastiskt jobb som opponent med skarpa och värdefulla 
kommentarer, även om jag inte kunnat göra dem alla rättvisa. Slutseminariet var i 
och för sig inte första gången som samtal med Sofia observerades. Återkommande 
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har hon också genom samtal hjälpt till att göra processen roligare och inte fullt så 
kämpig.

Om observatören hade följt mig varje dag på jobbet skulle det också blivit tydligt 
vilken betydelse alla andra kollegor på Handelshögskolan vid Umeå universitet spelat 
genom att på olika sätt förgylla tillvaron och genom den diskussion som ständigt 
pågår under ytan. Framförallt har kollegorna i projektforskningsgruppen betytt 
mycket genom alla Winter Workshops och 8:23-möten. Förutom handledarna har 
forskargruppen till och från bestått av Annika Andersson, Thomas Biedenbach, 
Thommie Burström, Margareta Gällstedt, Markus Hällgren, Mattias Jacobsson, 
Henrik Linderoth, Anneli Linde, Ralf Müller, Chris Nicol och Tim Wilson. Margareta, 
min närmsta granne och den som tog hand om mig när jag tog mina första stapplande 
steg in i forskarvärlden och sedan dess ofta läst och kommenterat mina texter. Niklas 
Wahlström och Markus Hällgren som återkommande samtalspartners både när det 
gällt forskning, undervisning eller livet i allmänhet. 

Förutom ovan nämnda har flera personer gett värdefullt bidrag genom att 
kommentera texter. Kim Wikström i samband med Licentiatseminariet, Tommy 
Jensen i skrivandets slutskede och Gillian White har varit en återkommande hjälp 
med språket när det inte handlat om svenska. 

Den första kontakten med Gillian White skulle ha noterats i samband med ett 
fantastiskt halvår vid University of Technology i Sydney där observatören hade sett 
hur väl jag blev emottagen av Kaye Remington (och John) och hur Lynn Crawford, 
David England, Julien Pollack och Elinor Baker, Team 8 och Team WorldView, 
med flera hjälpte till att göra det till en positiv upplevelse. Under den tiden hade 
observatören också återkommande noterat hur GracePoint med Gus Villablanca, Rob 
Feeney och Mark McAllister stöttade och hur Jonas Landberg och Caroline Persson 
samt Caroline och Mark Breznik bidrog till upplevelsen. 

Tillbaka i Sverige hade observatören även noterat hur många goda vänner 
i Korskyrkan har hjälpt och stöttat på olika sätt. Bland annat hade Kjell och Eva 
Domeij, Peter och Charlotte Nyberg, Torsten och Ruth Byström, medarbetare i 
församlingsledningen, hemgruppen noterats som personer som stöttat och kommit 
med uppmuntrande kommentarer. Under en period var också Tisdagsluncherna med 
Daniel, Jonas, Eric, Lennart och Anton regelbundna och sköna avbrott. Även Anton 
Öberg och Anton Carlsson spelade under olika tidet viktiga roller som ifrågasättande 
och uppmuntrande samtalspartners.

Om det hade varit så att doktoranden hade valt att inleda observationerna ännu 
tidigare så skulle han troligen ha sett att min nyfikenhet kommer mycket från alla 
de samtal och diskussioner som hölls vid middagsbordet när jag växte upp där alla 
i familjen (AnneMarie, Magnus, Maria och Johannes) mer eller mindre högljutt 
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ifrågasatte och resonerade och där Bra Böckers Lexikon stod bakom ryggen vid 
matbordet och under perioder användes vid nästan varje måltid. Doktoranden hade 
sannolikt också upptäckt vilken betydelse en lärare, Mats Rosenberg, genom sina 
fantastiska historier spelade i att jag inledde universitetsstudier från första början.

Till alla dessa personer, och inte minst till ”David”, ”Diana” och alla andra 
på SoftCorp som varit så givmilda med sin tid, finns det bara ett ord att uttrycka. 
TACK!

Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till Annelie, Hampus och Hilda för 
att ni har stått ut med att jag ”läser och skriver” och att jag har varit frånvarande i 
perioder. Tack för att det funnits ett hem att komma hem till.

Umeå, maj 2008
Andreas Nilsson

Studien har i olika skeden finansierats av Handelsbanken, Hans Werthén-fonden, 
Länsförsäkringar Västerbottens och Föreningssparbankens Fond för Ekonomisk och 
Social Forskning och inte minst Handelshögskolan vid Umeå universitet.
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The possession of knowledge  
does not kill the sense of  

wonder and mystery.  
There is always more mystery. 

(Anaïs Nin)
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1

Del I 
 
 

Inledning

När vi läser projektledningslitteratur ges vi ofta en bild av projektledning som något 
rationellt och väldigt strukturerat. Han2, traditionellt har projektledare liksom 
chefer ofta varit en man, leder projektet genom att bland annat planera, budgetera, 
kontrollera och följa upp. Frågan är om det är riktigt så enkelt. Handlar projektledning 
bara om att planera, budgetera och så vidare? Den här boken redovisar en studie 
där projektledarens arbete i korta projekt undersöks. Studien som ger en ny bild av 
projektledarens arbete, eller i alla fall en bild som inte nödvändigtvis utgår från våra 
tidigare föreställningar om vad arbetet innebär. 

Under de närmaste sidorna ska vi bekanta oss med och definiera ord som projekt, 
korta projekt, multiprojektmiljö, projektledare och dessutom beröra begrepp som 
praktik och praktikperspektiv. När studiens syfte och mål slutligen definieras har vi 
dessutom tittat lite på hur denna studie kan placeras in i tidigare forskning. 

Innan vi kommer alltför långt in i boken tänkte jag dock att vi skulle börja från 
början. Att vi skulle sätta in boken i ett sammanhang av de funderingar som studien 
är sprungen ur.

2  Att jag i boken använder ”han” som pronomen för projektledaren har inget att göra med en syn på 
projektledare som ett manligt yrke. Skälet är rent praktiskt och beror på att det är lättare att läsa 
texten när det står ”han” istället för ”han eller hon”. Att valet blev ”han” istället för ”hon” beror 
på att den manliga projektledaren (David) av praktiska skäl fick större utrymme i studien än den 
kvinnliga projektledaren (Diana). För mer information om val av projektledare hänvisas till senare 
kapitel om metod. 
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Introduktion

Frågan vad projektledare i korta projekt gör väcktes hos mig i samband med de 
intervjuer som jag genomförde med ett antal projektledare för några år sedan. Syftet 
med mina studier den gången var att försöka förstå hur projektledarna arbetade med 
team och hur de funderade omkring sin ledarroll (Nilsson och Lindkvist, 2001; 
Nilsson, 2002). I samband med dessa intervjuer mötte jag några projektledare som 
påpekade att ’vi gör inte som det står i kursböcker och annan litteratur för det fungerar 
inte här, våra projekt är så korta’3. När jag reflekterade över denna kommentar ställde 
jag mig frågan: Om det nu är så att dessa korta projekt skiljer sig från andra projekt i 
hur de fungerar, vad gör då projektledarna när de leder korta projekt? 

Frågan har tidigare ställts av bland andra Carlson (1951/1991) som inte fick 
bilden som angavs i litteraturen att stämma överens med det han uppfattade att 
chefernas arbete innebar. I mitten av förra seklet gjorde därför en studie som han 
själv beskrev som ”an attempt to study the behaviour of the directors in their daily work” 
(Carlson, 1951/1991: 17). Hans chefsstudier har sedan fungerat som inspirationskälla 
och utgångspunkt för ett otal studier som följt sedan dess. Med liknande frågor har 
andra försökt att på olika sätt besvara frågan vad chefer gör (t ex Mintzberg, 1973; 
Stewart, 1967). Dessa författare har, tillsammans med många andra, undersökt 
chefer i olika situationer men liknande studier av projektledare är fortfarande väldigt 
sällsynta (jfr Söderlund, 2004). Några få undantag är Dalton (1966) och Sayles och 
Chandler (1971) som genomförde liknande studier bland annat av ledning av stora 
projekt vid några anonyma företag respektive vid NASA.

3 Genom hela boken använder jag enkla citattecken (’) för att markera referat (vilka inte nödvändigtvis 
är ordagrant återgivna redogörelser för en persons uttalande) och dubbla citattecken (”) för att 
markera citat (ordagrant återgivna) (Kirk och Miller, 1986). Längre citat markeras med kursiv stil 
som är indragen i både höger och vänster marginal. När namn används i citat har jag utan särskild 
markering ändrat dessa till de pseudonymer som i övrigt används i texten. 
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Projektledningsstudier

I mitten av förra seklet började något som skulle bli dagens projektledningslära (jfr 
Engwall, 1999) att ta form. I samband med att stora militära projekt (Manhattan 
Engineering District som utvecklade den första atombomben) och rymdprojekt 
(Apollo) genomfördes i USA sammanställdes erfarenheter och metoder och det är i 
stor utsträckning dessa som idag utgör grunden för hur projekt hanteras och styrs (jfr 
Morris, 1994; Engwall, 1999). Senare kända projekt är till exempel Öresundsbron, 
JAS-projektet och Kanaltunneln mellan England och Frankrike och det under 
författandet av denna bok pågående projektet Botniabanan som ska sammanlänka 
norrlandskustens städer med järnväg. Dessa projekt var stora, pågick under lång tid, 
kostade mycket pengar och resultaten är synliga för de flesta av oss. 

Dessa stora, för att inte säga gigantiska, projekt anställde ett stort antal människor 
och pågick under många år. I och med att dessa projekt var stora och ofta omskrivna 
är de kända för många människor.  Med tanke på hur omskrivna projekten är så är 
det lätt att tro att det är stora projekt som är vanligast förekommande. Denna typ 
av projekt är fortfarande viktiga men vi ser allt oftare att de stora projekten består av 
eller är uppdelade i många små projekt med särskilda ansvarområden (Payne, 1995; 
Turner, 1999). 

Förutom att de stora (system)projekten är indelade i mindre underprojekt, som 
dessutom kan vara indelade i under-underprojekt, som tar hand om delleveranser så 
blir det också vanligare med projekt som i sin mest sammansatta form är små. Små 
och korta projekt där enskilda små uppgifter och aktiviteter hanteras (Ekstedt et al, 
1999; Evaristo och van Fenema, 1999). Det är särskilt i snabbt utvecklande branscher 
som IT och Telekom som dessa små projekt är vanliga (jfr Eskerød, 1997). 

Idag är en stor andel av projekten små och korta (Payne, 1995) vilket gör att det 
blir extra intressant att studera korta projekt. Om det nu är så att projektledare i korta 
projekt upplever att deras arbete skiljer sig från vad som är ”normalt”, eller från den 
gängse modellen om hur man leder projekt eller grupper, så borde man ju studera vad 
det är de gör, hur de agerar och vad det är som påverkar deras agerande. 

I och med de många små och korta projekt vi kan se idag, är också behovet 
stort av att studera denna typ av projekt. Hur skillnader och likheter ser ut mellan 
stora och små projekt, är en fråga som blir allt viktigare i och med att samma 
projektledningstekniker ofta används för att hantera såväl stora som små och korta 
projekt (jfr Payne och Turner, 1999). Payne och Turner anser att skillnaderna är så 
stora mellan små och stora projekt att sätten att hantera dem borde skilja sig åt. 
Noteras kan dock att de inte diskuterar hur arbetet skiljer sig åt mellan stora och små 
projekt.  

Samtidigt som vi har många små projekt blir det också allt vanligare att företag 
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bedriver flera projekt samtidigt och efter varandra, att de är multiprojektorganisationer 
(Payne, 1995). I organisationer som driver flera eller många projekt samtidigt är ofta 
begränsade resurser och behov av samma resurser problem som måste hanteras (Payne, 
1995; Eskerød, 1997; Sjögren Källqvist, 2002). I multiprojektmiljöer är projekten 
ofta mindre och kortare än i miljöer med enskilda projekt och det är vanligt att både 
projektledare och medarbetare arbetar i flera projekt samtidigt. Miljön domineras av 
ständig förändring och instabilitet (Payne, 1995). 

På senare år har flera studier presenterats där organisationer som regelmässigt 
driver flera projekt samtidigt har studerats (t ex Payne, 1995; Payne och Turner, 1999; 
Sjögren Källqvist, 2002; Blomquist och Müller, 2004) men fortfarande är vår kunskap 
om dem begränsad. Om kunskapen om projekten är begränsad så är kunskapen om 
hur projektledare leder dem än mer begränsad. 

Projekt och projektledning

Redan har ordet använts flera gånger i den här boken. Projekt är ett ord som i dagligt 
tal används på de mest skiftande sätt. Det kan handla om så vitt skilda saker som att 
planera en resa, röja i trädgården eller planera en fest (jfr Christensen och Kreiner, 
1998).

Begreppet projekt kan alltså ha olika betydelse för olika människor i olika 
situationer och sammanhang. Om vi läser projektlitteratur hittar vi nästan lika många 
definitioner som vi hittar författare. Gemensamt för de flesta definitionerna är att de 
beskriver projekt som tidsbegränsade, att de har en bestämd budget och ett bestämt 
mål (för ett mer utvecklat resonemang om olika synsätt på projekt hänvisas till t ex 
Packendorff, 1995 eller Söderlund, 2004b). 

Problemet att enas om en definition av projekt som alla kan acceptera härstammar 
från det faktum att projekt kan se ut på många olika sätt. Därför, hävdar flera författare, 
bör projekten också hanteras efter sin specifika natur (Payne och Turner, 1999; Pinto 
och Covin, 1989; Shenhar, 2001). Många har försökt att på olika sätt dela in projekt i 
olika kategorier i syfte att skilja dem ifrån varandra. Crawford, Hobbs och Turner har 
genomfört ett sådant arbete, att kategorisera projekt (Crawford et al, 2002; 2004). 
De har studerat ett stort antal författares tidigare klassificeringar och funnit att de 
fokuserar på vitt skilda faktorer. De fann att klassificeringar sker till exempel efter 
projektets lokalisering, storlek, komplexitet eller hur vanligt projektet är för företaget. 
Livscykel, industrisektor och typer av kontrakt är andra klassificeringsgrunder som 
använts. 

De projekt som studerats här kan beskrivas utifrån de tre parametrarna som 
angivits tidigare; de har ett tydligt definierat mål, en bestämd budget och en förut-
bestämd tidsbegränsning (jfr Briner et al, 1999). Viktigt är också att projektledarna 
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och företaget definierar projekten; i den här studien menar respondenterna och deras 
chefer att de arbetar med projekt. Att respondenterna definierar projekten som projekt 
är viktigt eftersom det vi namnger som projekt också tillskrivs vissa egenskaper och 
därmed förutsättningar för hur vi ska hantera dem (jfr Hodgson och Cicmil, 2006). 
Med andra ord tenderar själva begreppet projekt att definiera vilken kunskap och syn 
på projektet som ska användas och därmed hur vi ska se på det och vilka förebilder, 
regler, modeller och metoder som ska användas. Hur detta fungerar återkommer vi 
till senare när vi behandlar standardisering av projekt. 

Korta projekt

Trots att metoderna för att leda projekt utvecklades för att hantera stora enskilda 
projekt används de idag ofta för projekt i organisationer med flera eller många 
parallella projekt (jfr Payne, 1995; Payne och Turner, 1999). De metoder och modeller 
som utvecklades för de stora projekten appliceras idag på organisationer som ser 
helt annorlunda ut än de ursprungliga projekten (jfr figur 1) (jfr Payne och Turner, 
1999). Även detta bidrar till att det blir intressant att fundera över vad projektledarna 
gör. Enligt tidigare resonemang borde arbetet med dagens små och korta projekt se 
annorlunda ut än det som beskrivs i böckerna.

Trots att det på senare tid blivit allt vanligare att studera projekt så är kunskapen 
om projekt fortfarande begränsad. Och, är kunskapen om projekt begränsad så är 
kunskapen om hur projektledare leder dem än mer begränsad. Med tanke på att 
projektledare ofta leder korta projekt enligt samma modeller som stora projekt och 
att vi vet så lite om hur deras dagliga arbete ser ut så återvänder vi till den fråga som 
utgör utgångspunkten för denna studie:

Vad gör projektledare när de leder korta projekt?
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Figur 1.  En bild över sambandet mellan projektens antal och storlek. Projektmodeller 
utvecklades för få och stora projekt men används nu på många och små projekt (efter ide och 
resonemang i Wenell, 2001).

Studier av projekt

När det kommer till studier av projekt så har man under senare tid kunnat se en 
uppdelning huvudsakligen i två olika utvecklingslinjer, ingenjörspåret och det samhälls-
vetenskapliga spåret (jfr Söderlund, 2004a). Ingenjörsspåret strävar framförallt efter 
att genom stora enkätundersökningar identifiera framgångsfaktorer (success factors) 
och utveckla manualer för ett generellt rätt sätt (det rätta) att driva projekt medan det 
samhällsvetenskapliga spåret generellt sett ifrågasätter synen på att det går att hitta en 
sanning om projekt och ett bästa sätt att leda dem (jfr Söderlund, 2004; Cicmil och 
Hodgson, 2005). Istället söks kunskap om begreppet projekt och om hur projekten 
kan hanteras olika i olika sammanhang. Samtidigt finns det en större öppenhet för 
olika definitioner av vad projekt är. 

Medan ingenjörsspåret strävar efter att se strukturer och det allmängiltiga 
strävar det samhällsvetenskapliga spåret efter att undersöka projekts komplexitet och 
mångfald. 

Ingenjörsspåret

Till ingenjörsspåret kan man räkna ett par organisationer med stort inflytande på 
projektledare och projektorganisationer av olika slag, Project Management Institute 
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(PMI) och International Project Management Association (IPMA), som under senare 
år verkat för att producera modeller och riktlinjer för ett standardiserat sätt att hantera 
projekt (jfr Eskerød och Östergren, 2000; Söderlund, 2004a; Smyth och Morris, 
2007). 

Projektledningsmodellerna har sin grund i de tekniker som växte fram med de 
stora militära projekten på 50-talet vilka bygger på en världsbild som utgår från att 
det finns inneboende lagar och regler som styr hur världen fungerar. Strävan efter att 
hitta och förstå dessa lagar och skapa modeller som beskriver det rätta sättet att leda 
projekt är det allt överskuggande målet. Projekten som studeras ses som något som 
kan planeras och struktureras enligt en bestämd modell (jfr Best Practice) och om 
projektet misslyckas så beror det på att det inte var tillräckligt bra planerat eller på att 
organisationen inte fungerade som den borde eller helt enkelt på att projektledaren 
inte var tillräckligt kompetent (jfr Cicmil & Hodgson, 2005, diskussion och kritik 
mot vad de kallar en ”positivistisk syn på projektledning”). 

Att denna syn på projektledning har fått stort genomslag inom forskningen, 
speciellt i Nordamerika, visas inte minst av att 6 av de 7 mest citerade artiklarna i 
PMI:s tidskrift, Project Management Journal, redan i titeln nämner ämnena Success 
factors eller Project success4. I samma tradition har ett antal böcker skrivits om hur 
projektledare bör agera i olika sammanhang eller i projektets olika faser (se t ex 
Cleland, 1998; Meredith och Mantel, 2000). 

Samhällsvetenskapliga spåret

Det samhällsvetenskapliga spåret har framförallt växt fram i Europa och fått ett särskilt 
starkt fäste i Skandinavien. Sahlin-Andersson och Söderholm (2002b) kallar denna 
tradition för The Scandinavian School of Project Studies (jmf även Engwall et al, 2003). 
Studier inom denna tradition utgår ofta ifrån projekt som en temporär organisation 
(Lundin och Söderholm, 1995). 

Strävan med detta angreppssätt är att på projekt försöka applicera de modeller 
vi har om organisationer i allmänhet för att utifrån traditionella organisationsteorier 
och modeller studera hur projekten skiljer sig från, eller liknar, vad som i dessa 
sammanhang brukar kallas permanenta organisationer (jfr Sahlin-Andersson och 
Söderholm, 2002a). 

Sahlin-Andersson och Söderholm (2002b: 12-13) beskriver tre centrala 
kännetecken för den skandinaviska skolan: 1) istället för att bara studera ett enskilt, 
isolerat projekt studeras projekten i den kontext de påverkas av; 2) studierna har 
en organisationsteoretisk grund; 3) studierna av projekten är empiriskt grundade 

4 Sökning på Project Management Journal med Harzing’s Publish or Perish, www.harzing.com, juni 
2007
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och genomförs ofta med hjälp av olika kvalitativa metoder. Av detta följer bland 
annat att i den skandinaviska skolan studeras projekt som individuella eller enskilda 
och att det finns ett motstånd mot att alltför vidlyftigt generalisera och beskriva 
hur man bäst hanterar projekt, på någon generell och allmängiltig nivå. Genom de 
kvalitativa metoder som används ges möjlighet att tränga djupare i enskilda projekt 
vilket möjliggör att se den variation som finns mellan olika projekt. På så sätt tillåts 
forskaren att tränga djupare i projekten och att få en inblick i hur de hänger ihop 
med, och påverkas av, kontexten, den omgivande organisationen och samhället (jfr 
t ex Engwall, 2003). Forskaren kan då också studera de personer som är en del av 
projektet och som finns i projektets närhet och det blir möjligt att beskriva vad 
som påverkar projektet och därmed förstå varför alla projekt inte kan hanteras lika, 
utifrån samma antagna förutsättningar (jfr Sahlin-Andersson och Söderholm, 2002b; 
Engwall et al, 2003).

En utvecklingsgren ur det samhällsvetenskapliga spåret, vilken i stora delar 
ligger i linje med den skandinaviska skolan, skulle kunna sammanfattas med titeln på 
Flyvbjergs (2001) bok, Making Social Science Matter, vilken understryker den strävan 
som driver denna forskningstradition; att forskningen ska få betydelse även för dem 
som studeras och inte bara bli en skrivbordsprodukt utan relevans för andra än den 
som får en ytterligare publikation på meritlistan. Han menar att samhällsvetenskapen 
har misslyckats som vetenskapsområde och hävdar att det beror på att man har försökt 
att skapa teorier som liknar dem som finns inom naturvetenskapen. Flyvbjerg menar 
att detta inte är möjligt i och med att människan inte är lika förutsägbar som de 
fundamentala naturvetenskapliga lagarna, en fullständigt rationell människa finns 
inte. För att verkligen förstå en företeelse måste man i större utsträckning använda sig 
av fallstudier (Flyvbjerg, 2001). 

För att komma åt det här problemet poängterar Flyvbjerg (2001) behovet av fler 
kvalitativa studier om hur t ex ledare arbetar eller om vad som händer i organisationer 
och får stöd av bland andra Söderlund (2005). I samband med att Söderlund (2004a) 
sammanfattade tidigare forskning om projekt konstaterade han att det fortfarande 
finns ett stort behov av att studera vad projektledare gör, att se hur projektledning går 
till i praktiken. 

Söderlund och Flyvbjerg är knappast ensamma om att se detta spår som relevant 
för fortsatt forskning. På liknande sätt har på senare år allt fler röster höjts inom 
olika akademiska områden för att försöka skapa mer relevant forskning. I slutet av 
80- och början av 90-talet pågick inom management accounting en diskussion om 
Relevance lost (Johnson och Kaplan, 1987) som handlade om att forskningen inom 
den akademiska världen alltför mycket avvikit från vad som är relevant för dem 
som arbetar inom professionen. Med liknande argumentation har nyligen också en 
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diskussion blossat upp om innehållet i universitetens managementutbildningar där 
bland andra Ghoshal (2005), Bennis och O’Toole (2005) och inte minst Mintzberg 
(2003) argumenterat om hur forskning som saknar relevans styrt utbildningar av 
chefer (jfr också resonemangen i British Journal of Management [2001] vol 12, 
Supplement 1, Specialnummer om managementforskningens relevans). Den saknade 
relevansen handlar i litteraturen bland annat om en brist på koppling mellan chefernas 
och ledarnas vardag och hur denna beskrivs av forskarsamhället. 

Även inom projektforskning har det på senare tid också höjts röster för mer 
relevans (jfr Kreiner, 1995; Blomquist et al, 2006a; Blomquist et al, 2006b) och för 
forskning som är närmare kopplad till vad som verkligen händer i projekt (Cicmil et al, 
2006). Cicmil (2006) bygger till stor del sin argumentation på Flyvbjerg (2001) och 
förespråkar ett mer kritiskt och tolkande perspektiv för att förstå projektledning. 

Att dessa upprop om mer relevant forskning kommer nu är en naturlig följd av de 
senaste decenniernas utveckling av projektforskningen (jfr Leybourne, 2007). Denna 
utveckling har beskrivits som att den gått från hårda mot mjuka studier (Pollack, 
2007), från en positivistisk syn på världen mot en mer tolkande syn (jfr Smyth och 
Morris, 2007) eller, med de termer som används här, från en ingenjörs syn till en 
samhällsvetenskaplig syn på världen. 

Det är i dessa sammanhang den här studien vuxit fram. I mötet mellan den 
skandinaviska traditionen av studier av projektledning och i en strävan efter relevans 
för projektledare. Genom att ta med faktorer som projektets typ, dess kontext, 
hur projektet utvecklas och hur företaget agerar gentemot projektet så hamnar 
projektledaren i ett större sammanhang. Projektledaren sätts in i projektorganisationens 
komplexitet, särskilt då korta projekt ofta har projektledare och medarbetare som 
arbetar i parallella projekt i företag som inte är så tydligt strukturerade. 

Praktikperspektiv kortfattat

Som en förlängning av samhällsvetenskapliga spåret, och med liknande utgångspunkter, 
har under den senaste tiden skett en svängning mot ett mer praktikorienterat 
angreppssätt (jfr The practice turn Schatzki et al, 2001). Svängningen har inte bara 
skett inom samhällsvetenskap utan även forskningsområden inom såväl tekniska som 
humanistiska studier har börjat anta ett praktiksynsätt.  

Praktikperspektivet utgår ifrån att genom studier av praktiken, handlingar och 
handlingsmönster få förståelse för praktikernas arbete och de förutsättningar de har 
att arbeta under (jfr Schatzki, 2001). Praktikerna, när vi kommer till projekt, kan 
till exempel handla om projektledare, projektmedarbetare, linjechefer, medlemmar 
i styrgruppen eller andra som på ett eller annat sätt utför ett arbete i relation till 
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projekt. 
Praktikperspektivet handlar alltså om att studera vad som händer i praktiken 

(vilket inte ska förväxlas med ingenjörsspårets strävan att finna Best practice). 
Schatzki (2001) menar att i syfte att försöka förstå ett fenomen (till exempel en viss 
arbetsuppgift), bör man övergå till att försöka förstå hur och vad människorna gör 
när de utför uppgiften. 

Inom strategiforskning har denna forskningsinriktning (Strategy as practice; 
jfr t ex Whittington, 2002 och Jarzabkowski, 2004) varit en del i strävan efter att 
frångå synen att strategi är en produkt för att istället se det som något som sker 
kontinuerligt, ett sätt att arbeta, vilket resulterat i ett ökat intresse för hur strategerna 
arbetar med strategiskapandet, deras praktik (jfr Jarzabkowski, 2004). Strävan är att 
försöka vända om och att skapa forskning som är relevant för dem som varje dag 
arbetar med strategiarbete och inte bara är intressant för akademikerna. På liknande 
sätt är denna studie ett arbete inom Project as practice5 vilket syftar till att studera 
projekt ur ett nytt perspektiv och att se projektledning som något som händer i ett 
sammanhang och är beroende på hur kontexten ser ut och fungerar.

Syfte

Utifrån de resonemang som förts om projektledning, korta projekt och praktik och 
utifrån den fråga som ställdes tidigare, har studien följande syfte.

Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för 
projektledares praktik när de leder korta projekt, samt att bidra till 
utvecklingen av ”project-as-practice”.

Denna studie ska alltså, snarare än att utgå från klassiska projektledningsmodeller, 
utgå från observationer av vad projektledare gör när de leder projekt för att beskriva 
projektledarens vardag och därigenom utveckla kunskap om projektledning av korta 
projekt. Genom studien kommer också ett av forskningen starkt åsidosatt område att 
fokuseras, projektets genomförande (jfr Kloppenborg och Opfer, 2002). 

Genom att uppfylla ovanstående syfte bidrar studien på två sätt till vår kunskap 
om projektledning. Det första handlar om att den bidrar till en större förståelse av och 
utveckling av kunskapen om projektledares arbete i praktiken. Genom studien får vi 
veta mer om vad det är projektledare gör för att leda projektet från start till mål. 

Det andra som studien bidrar till är att utveckla Project as practice som 
forskningsområde och forskningsperspektiv. Praktikperspektivet är fortfarande under 

5  Se www.project-as-practice.org 
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utveckling och dess användning inom forskning om projekt och projektledning är 
fortfarande starkt begränsad vilket gör att studier som denna skapar en grund för 
fortsatt forskning på området.  

Den här studien syftar alltså inte till att försöka bedöma hur bra projektledaren 
utför sitt arbete och inte heller till att försöka förstå hur bra projektet utförs av 
medarbetarna. Fokus är i stället på projektledarens agerande och att försöka sätta 
detta i ett sammanhang. Som utgångspunkt för studien ska vi i nästa kapitel titta 
lite närmare på praktikperspektivet och dess olika begrepp och koppla samman dessa 
med den kunskap som hittills finns om projekt, ledarskap och projektledning. 
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Del II 
 
 

Teoretiska utgångspunkter

Den här delen av boken behandlar den teoretiska referensram som används i studien. 
Ramen beskrivs utifrån praktikperspektivet vilket inledningsvis behandlas, definieras 
och kontextualiseras. Med andra ord beskriver det första kapitlet praktikperspektivets 
olika element och deras betydelse för studien.

Efter att praktikperspektivet har presenterats behandlar de följande kapitlen 
praktik, praxis och praktiker utifrån perspektivet projektledarskap. De tre begreppen 
beskrivs utifrån tidigare forskning i relation till studien. Innan metoden behandlas i 
nästa del avslutas denna med ett kapitel med en genomgång av de två kontextbegreppen, 
site och episod, varefter de teoretiska utgångspunkterna sammanfattas. 
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Relevans eller redundans6

Trots att en diskussion om relevant forskning om projekt och projektledning har 
blommat upp på senare tid så är inte de övergripande forskningsinriktningarna och 
frågeställningarna nya. Strävan efter att försöka förstå framförallt chefers arbete har 
pågått sedan åtminstone början av förra seklet. Tidiga studier strävade efter att hitta 
de övergripande mönstren som kunde urskiljas medan ett flertal studier under den 
andra halvan av 1900-talet mer har undersökt chefers praktik utifrån lite olika utgångs-
punkter. Mintzberg (1973) genomförde för drygt 30 år sedan en studie av chefer och 
i de inledande kapitlen i sin bok beklagar han sig över bristen på kunskap om chefers 
arbete. Summan av hans inledande diskussion är att vi vet vad chefen ska göra men inte 
vad han gör på jobbet. Mintzberg försökte sedan själv att beskriva chefernas arbete, 
att beskriva med vad de spenderar sin tid. Mycket kraft har sedan dess lagts ner på 
att finna sätt att på ett relevant sätt studera och beskriva chefer istället för att alltför 
mycket göra ytterligare studier som bidrar med samma eller liknande perspektiv som 
så många andra tidigare.  

Även om Mintzberg tillsammans med flera andra beskrev chefernas arbete, 
sammanfattade Weick några år senare problematiken så här. 

One of the ironies in organizational analysis is that managers are 
described as ”all business,” ”doers,” ”people of action,” yet no one seems 
to understand much about the fine grain of their acting. (Weick, 1979: 
147)

Weick menar att vi har olika sätt att beskriva chefer men att vi egentligen inte vet så 
mycket om vad de gör. Vad arbetet som chef innebär förefaller alltså även efter nämnda 

6 ”Redundans kallas information som upprepar redan etablerad information utan att tillföra någon 
ny.” (Wikipedia)
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studier att vara oklart och om vi idag tittar på projektledare och projektledning ser 
vi att situationen liknar den som Mintzberg och Weick beskrev. Vad en projektledare 
gör är en fråga som ofta besvaras med de uppgifter som måste lösas. Liksom många 
andra handboksliknande skrifter beskriver till exempel PMBoK (PMI, 2004) och 
Turner (1999) något som kan liknas vid en önskelista av vad projektledaren ska göra, 
snarare än en beskrivning av vad arbetet som projektledare innebär. De använder 
begrepp som Time management, Cost management, Scope management och så vidare. 

I och med att projektledarnas arbete beskrivs i liknande termer som chefernas 
arbete så skulle det kanske inte vara alltför långsökt att dra slutsatsen att deras arbete 
är relativt likt chefernas. Den stora nordamerikanska organisationen för projektledare, 
PMI, hävdar däremot att projektledarnas arbete skiljer sig på några viktiga punkter 
från vanligt chefs- eller ledarjobb (se t ex PMI, 2004). Även Sayles och Chandler 
(1971) beskriver projektledares arbete som att det skiljer sig från ”vanliga” chefer 
men i deras beskrivning av projektledarnas arbete påminner det på flera punkter om 
tidigare beskrivningar av chefers arbete. Genom att projektledarna ofta fungerar som 
chefer eller ledare för projektet så borde det finnas många likheter mellan deras arbete 
och chefernas, men om det finns skillnader eller inte och vad dessa i så fall skulle bestå 
av är fortfarande oklart.

Om det nu är så få studier som inriktar sig på att studera vad projektledare gör 
kanske det beror på att detta egentligen är ointressant att studera. Så är det nog inte. 
Eriksson och Wåhlin (1998: 33) menar tvärtom att det är viktigt med den typen av 
studier eftersom observationer av chefernas (i detta fall projektledarnas) arbete, och 
den förståelse som följer av observationerna, lägger en grund för annan ledarskaps-
forskning. De menar vidare att det borde finnas fler studier av den typ som Carlson 
och Mintzberg med flera gjorde. Alvesson och Kärreman (2003) utrycker att de skulle 
vilja se fler studier som tränger djupare i ledarskapet och inte bara ser till det ytliga som 
de menar att tidigare forskning gjort. Östergren och Sahlin-Andersson instämmer i 
detta och tillägger att utan kunskapen om vad cheferna gör blir diskussionen om 
chefernas jobb bara förenklingar av vad de gör eller önsketänkande om detta. De 
menar vidare att det blir svårt att utveckla modeller för ledning om kunskap saknas om 
hur verkligheten ser ut (Östergren och Sahlin-Andersson, 1998). Samma resonemang 
borde även gälla för studier av de chefer eller ledare7 som kallas projektledare. Utan 

7 Chefer (managers) och ledare (leaders) ofta som synonyma. Det finns dock de som hävdar att det 
finns en viktig skillnad mellan dessa två (jfr t ex Bass, 1990: kap 20), att ledare arbetar med att få 
saker och ting att hända genom att motivera medarbetarna att gå i en viss riktning medan chefer 
ägnar sig mer åt att planera och ge order om i vilken riktning medarbetarna ska gå. Dessa roller bör 
ändå inte ses som helt separerade eftersom chefen måste vara lite ledare och ledaren måste vara 
lite chef för att utföra sitt arbete väl (jfr diskussionen i Eriksson och Wåhlin, 1998: 38). I den här 
studien sker  ingen kategorisering av projektledare som ledare eller chefer eftersom syftet är att 
avgöra de gör när de innehar positionen som projektledare.
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att ha studerat projektledarnas arbete riskerar diskussionerna om vad de gör och hur 
de arbetar att bli förenklade och mest handla om önsketänkande om vad arbetet 
borde innebära. 

Ett praktikperspektiv

Som kontrast till tidigare forskning och som motvikt till ingenjörsspårets förenklade 
önskelistor, formler och modeller utgår den här studien ifrån ett praktikperspektiv. 
Inom praktikforskningen är strävan att, istället för att utgå ifrån och försöka verifiera 
modeller och föreställningar om hur världen fungerar, utgå ifrån vad som händer, vad 
människor gör, och utifrån detta skapa bilder av (i det här fallet) projektledning. 

Det handlar om en vridning av fokus vilket Johnson et al (2003) efterfrågar i 
inledningen till sin artikel om strategiforskning. De menar att forskningen bör ha 

… an emphasis on the detailed processes and praxis which constitute 
the day-to-day activities of organizational life and which relate to 
strategic outcomes. Our focus therefore is on micro-activities that, 
while often invisible to traditional strategy research, nevertheless can 
have significant consequences for organizations and those who work in 
them. (Johnson et al, 2003: 3)

För att klara detta bör forskarna alltmer sträva efter att förstå 
mikroaktiviteterna.

[They have to] have a concern for ’the close understanding of the 
myriad, micro activities that make up strategy and strategizing in 
practice’. (Johnson et al, 2003: 3)

Enligt den tidigare diskussionen bör nämnda argument även kunna ställas mot 
projektforskning, att det är dags att alltmer sträva efter att förstå mikroaktiviteterna 
och vad som sker i projektens vardag. För Johnson et al (2003) är ett praktikperspektiv 
i forskningen en möjlig väg att åstadkomma detta.

Praktikperspektivet har växt fram ur en tradition med kopplingar till många 
olika områden, och har sin grund i sociologi och samhällsvetenskaperna. Bland 
annat kan nämnas Activity theory som Blackler et al (2000) beskriver med hänvisning 
till Engeström (1987) och framför allt Vygotsky (1978), Communities of practice 
(Wenger, 1998), Actor Network Theory (Latour, 2005) och Organizational Knowledge 
(jfr Gherardi, 2006).

Praktikperspektivets utgångspunkter bygger på en syn på världen som bland 
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annat beskrivs som Site ontology (Schatzki, 2003). Den definition som Schatzki 
använder för att beskriva den sociala verkligheten är att den som bestående av ett 
antal ”interrelated ongoing lives” (Schatzki, 1988: 247). 

This means that the phenomena in which social reality has its being 
are the phenomena constituting and interrelating lives: (1) Actions, (2) 
Intelligibility-determining Factors, (3) the entities found in settings, 
and (4) interrelations. 

I hans definition och beskrivning av verkligheten har handlingarna, vad som 
uppfattas som sunt förnuft, personer eller objekt som handlingarna utförs med eller 
gentemot samt relationer eller utbyte mellan människor centrala funktioner. I nästa 
del, om metod, får vi anledning att återkomma till detta med Site ontology.

 
–

Vi har tidigare kort berört praktikperspektivets, eller praktikforskningens, centrala 
begrepp, Praktik, Praxis och Praktiker8, och här blir det lämpligt att utreda dem 
ytterligare. För att definiera dessa begrepp utgår jag främst från Strategy as practice 
(Whittington, 1996, 2002; Jarzabkowski, 2003, 2004) som i sin tur tar sin 
utgångspunkt i Schatzki et al (2001) (se även Giddens, 1986; Bourdieu, 1990; 
Turner, 1994; Reckwitz, 2002 för viktiga bidrag till och beskrivningar av practice-
perspektivet). Innan vi mer utförligt går igenom de olika begreppen och vad de 
innebär så vill jag kortfattat beskriva dem i syfte att ge en första förståelse för hur de 
hänger ihop. Kanske blir det då enklare att förstå den följande förklaringen. 

Praktik är de handlingar som utförs i ett visst syfte. Whittington (2006) använder 
ordet praxis medan Jarzabkowski (2004) använder practice för att beskriva samma sak. 
I det följande används praktik för att beskriva handlingarna. Praxis är de normer, 
värderingar, traditioner, lagar och regler som styr praktik, Praktiker är den person som 
utför praktik och som påverkas/låter sig påverkas av praxis. 

För att säkert förstå fortsättningen av boken är det viktigt att förstå de olika 
begreppen och kunna se skillnaden mellan och hur de hänger ihop. Därför följer 
här en lite mer utförlig genomgång av begreppen innan de i de kommande kapitlen 
exemplifieras utifrån delar av tidigare forskning. 

Inom praktikperspektivet skiljer man alltså på praktik och praxis, vilka 
Jarzabkowski (2004) definierar enligt följande. 

8 För en kort diskussion om begreppsanvändningen hänvisas till Appendix A.
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Practice is the actual activity, events, or work of  [project management], 
while praxis are those traditions, norms, rules, and routines through 
which the work of  [project management] is constructed (p 545)9.

Praktik handlar alltså om vad en person (praktiker) gör, hur han eller hon agerar; 
praxis å andra sidan, handlar om vad ”man” gör, alltså hur man vanligtvis gör eller det 
agerande som ses som det normala. 

Whittington (2006) utgår från Reckwitz (2002) definition och utvecklar 
beskrivningen något.  

…the distinction between praxis and practices follows […] the dual 
sense of practice in social theory, both as something that guides activity 
and as activity itself. Accordingly, ‘practices’ will refer to shared routines 
of behaviour, including traditions, norms and procedures for thinking, 
acting and using ‘things’, this last in the broadest sense. By contrast, the 
Greek word ‘Praxis’ refers to actual activity, what people do in practice. 
Practitioners are strategy’s actors, the strategists who both perform this 
activity and carry its praxis. The alliteration of the three concepts is 
intended to reinforce the sense of mutual connection.

Studier av praktik handlar alltså om att studera vad en eller flera personer gör. 
Schatzkis definition av praktik går ett steg längre (2005: 471-472).

… practice is an organized, open-ended spatial-temporal manifold 
of actions. The set of actions that composes a practice is organized 
by three phenomena: understandings of how to do things, rules and 
teleoaffective structure. By rules I mean explicit formulations that 
prescribe, require, or instruct that such and such be done, said, or 
the case; a teleoaffective structure is an array of ends, projects, uses 
(of things), and even emotions that are acceptable or prescribed for 
participants in the practice. 

En handling vilken som helst kan alltså inte vara en praktik i sig själv utan blir det 
endast om handlingen sker i relation till andra handlingar och/eller under inflytande 
av praxis. Denna diskussion påminner om den som Ryle (1971) för (senare även 
citerad i Geertz, 1973). De menar att en beskrivning som enbart beskriver en handling 

9 Inom klammer har jag bytt ut Strategy mot Project Management för att anpassa till denna bok. 
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(i deras exempel att någon blinkar med ena ögat) leder till en Thin Description som 
bara beskriver det synliga uttrycket utan att sätta det i samband med intentionen för 
handlingen. Inte förrän handlingen sätts ett sammanhang (Thick Description) så att 
den får en betydelse och en mening kan den tolkas och förstås. Vi får anledning att 
återkomma till detta resonemang i diskussionen om metod i senare kapitel. 

Utifrån ovanstående diskussion är det alltså av ringa mening att genom en 
thin description av en handling, till exempel att en person skriver ett dokument, 
försöka beskriva en praktik. Snarare behövs en thick description som kan sätta 
dokumentskrivandet i ett sammanhang och i relation till en intention och som en 
bland många andra handlingar vilka tillsammans strävar mot att uppfylla en intention 
hos utövaren, till exempel att fungera som en del i planeringsprocessen. Praktiken blir 
alltså inte beskriven av observationen att dokumentet skrivs förrän vi ser att det skrivs 
i ett sammanhang av andra handlingar och med en gemensam intention. Om vi 
sätter dokumentskrivandet i ett sammanhang av andra dokument, där vi ser innehållt 
i dokumentet och i ett sammanhang av samtal i planeringsmöten ser vi plötsligt att 
dokumentet som skrivs fyller en funktion. Praktiken att planera projektet innehåller 
att skriva dokument.

Denna definition utesluter inte den definition som presenterats ovan men 
förtydligar och specificerar den snarare. För denna studie är Schatzkis definition 
tillämpbar, eftersom den kontextualiserar enskilda handlingar och strävar efter att se 
mönster i handlingarna snarare än att försöka se en mening i varje enskild handling 
för sig. Att studera handlingarna får då en större betydelse och en mening i ett 
sammanhang och en kontext där de blir relevanta. 

 
–

Efter den här introduktionen av praktikperspektivet och dess begrepp ska jag utifrån 
de tre centrala begreppen, Praktik, Praxis och Praktiker, beskriva delar av tidigare 
forskning genom att exemplifiera med några av de studier som jag uppfattar som 
centrala av chefers och projektledares Praktik. Jag kommer också att föra en kort 
diskussion om praktikers och dessutom att ge exempel på några för projektledning 
viktiga praxis. Ingen av följande genomgångar har för avsikt att vara helt uttömmande 
utan strävar framförallt efter att ge en inblick i och exempel på forskning och dokument 
som är viktiga för projektledning. Dessutom utgör de exempel på och beskrivningar 
av respektive begrepp. Denna del om studiens teoretiska utgångspunkter avslutas 
sedan med en sammanfattning av projekt som praktik, project-as-practice10. 

10  www.project-as-practice.org
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Praktik 

Det första begreppet i praktikperspektivet är Praktik och det handlar om vad 
någon gör. Mycket av tidigare studier av chefers Praktik återfinns inom forskning 
om vad som brukar benämnas managerial behaviour11 (jfr också diskussion om 
praktikperspektivets koppling till Carlson [1951] och Mintzberg [1973] i Whittington 
[2002: 120]). Det är till stora delar denna forskning som får utgöra exempel på och 
beskrivning av Praktik så som man uppfattat den hittills. En annan anledning till 
att denna forskningsinriktning beskrivs relativt utförligt här är att den också utgör 
en av utgångspunkterna för den här studien, den tradition som legat till grund till 
frågeställningen. 

Chefers arbete

Från 1940-talet, och framåt, har chefernas arbete och hur de agerar på jobbet 
intresserat ett antal forskare. Flera av de studier som genomförts har blivit klassiker 
och ses som grundläggande för förståelsen av chefernas arbete, vad det innebär 
och hur de arbetar. Det hela började egentligen redan i början av 1900-talet när 
Fayol 1916 publicerade resultat av sina iakttagelser och erfarenheter. De fem viktiga 
administrativa aktiviteterna som han presenterade var planering, organisation, 
ordergivning, samordning och kontroll (Fayol, 1916/1949) och de skulle under flera 
decennier vara en allmänt accepterad beskrivning av chefers arbete. Dessa aktiviteter 
ifrågasattes senare av bland annat Mintzberg (1973) som såg att chefernas arbetsdag 
var uppsplittrad och att arbetet till stor del handlade om att ta emot information och 
sedan hantera de problem som uppstod eller delegera till lämplig instans (Mintzberg, 
1973). 

Mintzberg utgick ifrån erfarenheter från Sune Carlsons (1951) studie vilken 

11 Forskningsområdet brukar benämnas Managerial Behaviour, efter titeln på Sayles (1964) bok, eller 
Executive Behaviour, efter titeln på Carlsons (1951) bok.
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brukar ses som startpunkten för studier av vad det är chefer gör på jobbet (jfr t ex 
Mintzberg, 1973; Stewart, 1989). Carlsons och Mintzbergs studier har sedan följts 
av flera som på olika sätt observerat chefer i olika sammanhang och försökt beskriva 
vad de gör på jobbet (jfr Hales, 1986; Kotter, 1982; Noordegraaf och Stewart, 
2000; Stewart, 1989; Östergren och Sahlin-Andersson, 1998). För att få en inblick 
i de tidigare studierna som Carlson (1951), Sayles (1964), Stewart (1967/1988), 
Mintzberg (1973) och Kotter (1982) genomförde och den tradition som dessa studier 
bygger på, ska jag kortfattat presentera dessa.

Chefers fragmenterade arbete

Syftet med Carlsons (1951) studie beskrivs i relativt vaga termer som ett försök att 
förstå och veta vad chefers jobb innebär. När han i slutet av 40-talet genomförde sin 
studie av toppchefer i åtta svenska företag blev det den första i sitt slag och banbrytande 
för en ny forskningsinriktning om chefers beteende (jfr Tengblad, 2003). 

Cheferna som Carlson studerade var ledare för några av Sveriges största företag 
vid den aktuella tiden vilket gjorde att de kände varandra och varandras förutsättningar 
relativt väl. Dessutom hade de under några år, tillsammans med Carlson, samarbetat 
för att diskutera och försöka förstå olika ledningsfrågor. Vissa av de problem som 
cheferna hade identifierat i tidigare diskussioner skulle också lösas med studien. Det 
var i denna grupp av företagsledare studien också kom att genomföras (Carlson, 
1951). 

Studien, som genomfördes med hjälp av observationer, intervjuer och 
dokumentation som beskrivningar av företaget och möteskalendrar med mera, 
fokuserades framför allt på fem faktorer: Place of work, Contact with persons and 
institutions, Technique of communication, Nature of question handled och Kind of action 
(Carlson, 1951: 33). Observationerna utfördes främst av chefernas sekreterare och 
assistenter men delvis också av cheferna själva. De försågs med ett underlag där tider, 
platser, personer med mera fylldes i. 

I studien framträdde en bild av chefens arbete som mycket fragmenterat där 
cheferna många dagar inte hade mer än en halvtimmes sammanlagd tid för sig själva. 
Detta berodde på planerade möten eller på avbrott av personer som behövde råd 
eller skulle ge information. Det kunde vara både via telefon eller vid personliga 
möten. För att kunna få mer sammanhängande tid att läsa eller att arbeta ostört med 
uppgifter som behövde mer koncentration användes i flera fall hemmet under kvällar 
och helger. 

Även om Carlson i ett kapitel relativt ingående beskrev den kontext, Sveriges 
politik och maktstrukturer, och den företagsmiljö där de arbetade, ledde detta inte till 
någon utförlig diskussion om hur detta inverkade på chefernas beteende (Tengblad, 
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2003). 
När Tengblad 50 år senare upprepade Carlsons studie med en studie av dagens 

toppchefer (Tengblad, 2002) fann han som största förändring mellan de båda 
studierna att fragmenteringen i tid hade minskat medan fragmenteringen i rum hade 
ökat, mycket beroende på att företagen nu hade en större, global, marknad. Det 
något förvånande resultatet var också att den ökade tid cheferna hade för eget arbete 
inte användes till att tänka och planera, som Carlson ansåg att de behövde mer tid 
till, utan snarare till att förbereda presentationer av olika slag (Tengblad, 2002). 

Den studie som Carlson genomförde ger en inblick i vad som är viktigt för 
cheferna och hur de fördelar sin tid, vilket är av intresse även för denna studie. Carlson 
avslutar sin bok med följande kommentar (Carlson, 1951: 118).  

”[…]it can be said that we shall only come to a full understanding 
of the executives actions if we observe the simultaneous actions of other 
people in the organization” 

Vad som händer i omgivningen och hur andra personer runt omkring agerar 
verkar alltså ha en betydande roll för chefens arbete. 

Chefer som marionetter, styrda av sin omgivning

Om Carlsons chefer, som var på toppen av den hierarkiska pyramiden, var begränsade 
av organisationer och strukturer så gäller detta i ännu större grad de mellanchefer 
som Leonard Sayles (1964) studerade och beskrev i en bok som kom ut ungefär ett 
decennium efter Carlsons studie. Som Rosemary Stewart 35 år senare påpekar, i sin 
diskussion om Sayles bok, så är även den en klassiker som betytt mycket för framväxten 
av dagens bild av ledare och chefer (Stewart, 1999). Hon menar att det som försvagar 
den är att Sayles, i motsats till bland andra Carlson, i mycket begränsad omfattning 
diskuterar hur han arbetat för att komma fram till sitt resultat men att detta ändå 
uppvägs av ett mycket starkt teoretiskt resonemang som än idag är gångbart (Stewart, 
1999). När Mintzberg (1973) kommenterar Sayles studie kritiserar även han den för 
att vara ”loose – there is no evidence of systematic research tools, no hard data are presented, 
and the findings are not backed up with much evidence from the field”. Samtidigt som 
han framför denna kritik lyser det igenom att han till viss del är imponerad av Sayles 
studie. Han menar att ”Sayles is one of the few researchers whose writings demonstrate 
that he appreciates the complexities inherent I managerial work”. 

Sayles använde en etnografisk metod och spenderade i princip all tid som inte 
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gick åt till undervisning under ett år med att observera och intervjua personer på 
en division av IBM för att få veta mer om hur chefer arbetade (Sayles, 1999). Han 
hade läst, bland andra, Carlsons studie och liksom Carlson ifrågasatte även Sayles 
den traditionella bilden av chefer som rationella maskiner som arbetar på efter ett 
bestämt mönster. Under sina observationer försökte han skapa sig en bild av vad 
arbetet innebar och intervjuerna användes åt att försöka förstå händelser, konflikter 
och problem. Han kunde då se hur olika chefer i olika positioner hade olika bild av 
problemen (Sayles, 1999). 

Vad Sayles presenterade som viktigaste resultat var att chefens beteende till stor 
del var ett resultat av hur arbetet var organiserat och att han inte kunde välja om han 
ville vara demokrat eller autokrat eller något mitt emellan. Han var tvungen att, i 
mötet med olika personer, möta olika behov och därmed inta olika beteendemönster, 
eller ”administrativa mönster” som Sayles (1964)kallade det.

Sayles beskrev också att mycket av chefens arbete gick ut på att hitta ett önskat 
jämviktsläge och sedan ständigt arbeta för att återställa allt till detta jämviktsläge. Det 
var därför också viktigt att försöka förutse hur systemet skulle kunna haverera så att 
chefen kunde förebygga eventuella avvikelser från jämviktsläget. Om han misslyckades 
och hamnade för långt från jämviktsläget krävdes mer radikala strukturella förändringar 
vilka var mycket energikrävande. Kraven på dessa strukturella förändringar kunde 
komma både utifrån och inifrån organisationen där det ofta var de underordnade 
som tryckte på för att få förändringar till stånd. Dessa påtryckningar måste chefen 
försöka ”sälja in” till sina överordnade vilket ledde till slutsatsen att chefernas arbete 
bestod minst lika mycket av att föra influenser nedifrån och uppåt i organisationen 
som av att föra order uppifrån och ner. 

Vidare var cheferna omgivna av ett nätverk av personer med ömsesidigt ansvar 
och inte så mycket av tydliga ramar och roller. I arbetet handlade det mesta om att 
försöka anpassa sig till den föränderliga miljön och jobbet skulle kunna beskrivas som 
”iterativa och dynamiska förhållanden” (Sayles, 1964: 259). De som var framgångsrika 
chefer var de som var bra på att hantera osäkerhet och kunde kämpa vidare trots att 
de hade små möjligheter att lyckas. 

Sedan Sayles studie genomfördes har det skett förändringar i hur organisationerna 
ser ut. I några fall har dessa förändringar påverkat hur man ser på Sayles studie. 
Stewart påpekar att den största och viktigaste skillnaden mellan organisationerna 
Sayles studerade och dagens, är att dagens organisationer har betydligt färre hierarkiska 
nivåer (jfr även . Som en följd av denna förändring, menar hon, kan resultatet bli att 
jobbet blir mindre frustrerande idag än det var på 60-talet (Stewart, 1999). 
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Chefer arbetar i grupp

Stewart (1967/1988) ville finna likheter och skillnader mellan olika typer av chefsjobb, 
både mellan chefsjobb i olika branscher men också mellan chefsjobb på olika nivåer. 
I mitten av 60-talet studerade hon därför 160 chefer på olika nivåer i olika brittiska 
företag. Metoden hon använde var dagböcker där cheferna fyllde i vilka aktiviteter de 
hade, hur de fördelade sin tid och hur ofta de blev avbrutna av besök och telefonsamtal, 
under en period av fyra veckor (Stewart, 1965). Resultatet stämde till viss del överens 
med tidigare beskrivna studier men i vissa avseenden skiljde den sig från dessa. Det 
som kan sägas övergripande om studien var att hon fann stora skillnader mellan olika 
chefer både när det gäller fördelningen av sin arbetstid och i hur mycket kontakt de 
hade med andra personer i sin omgivning (Stewart, 1967/1988). 

I studien framkom också att cheferna inte jobbade så mycket mer än sina 
underordnade. De jobbade ungefär 42 timmar i veckan och spenderade det mesta 
av den tiden på den egna arbetsplatsen. De var alltså inte så mycket ute och reste. 
Förvånansvärt lite tid användes till att läsa och skriva utan det mesta av tiden användes 
istället till olika diskussioner varav de flesta var informella. Av detta följer att de 
spenderade den mesta tiden tillsammans med andra, framför allt sina underordnade 
(Stewart, 1967/1988). Liksom tidigare studier visade också Stewart att chefernas tid 
var fragmenterad. Det var stor skillnad mellan olika chefer men i genomsnitt hade 
cheferna 9 pass utan avbrott, på en halvtimme eller mer, under den period av fyra 
veckor som studien pågick (Stewart, 1967/1988).

I och med att ett så stort antal chefer studerades kunde Stewart också studera 
skillnaderna mellan olika chefer och olika typer av chefer och chefsbefattningar. Hon 
visade hur vissa chefer samtalade och samarbetade mycket med sina kollegor medan 
andra knappast hade någon kontakt med andra chefer. Hon såg också att några 
chefsjobb hade mycket repetitiva uppgifter där arbetet innebar i stort sett samma 
typ av arbete varje dag eller gick i cykler så att arbetet upprepade sig och med jämna 
mellanrum medan andra chefers arbete skiljde sig mer från dag till dag och varje dag 
var i princip unik till sitt innehåll (Stewart, 1967/1988). 

Chefer håller ett ihållande högt tempo

När Mintzberg några år senare studerade vad cheferna gjorde inspirerades han 
starkt av de studier som nämnts ovan, framförallt Carlsons (1951). Han använde 
sig av strukturerade observationer där han följde fem chefer under en vecka var, 
och antecknade vad de gjorde och hur länge (Mintzberg, 1973). De strukturerade 
observationerna innebar att han vid observationerna gjorde noteringar på ett blad där 
han i förväg hade kategoriserat olika typer av arbete och där han hade definierat vad 
som skulle noteras. 
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Vid studierna av chefernas arbete såg Mintzberg ett antal karaktäristika som 
beskrev arbetet. Först och främst hade cheferna ett hårt jobb där arbetet aldrig 
avstannade utan de måste ständigt fortsätta i ett högt tempo eftersom det fanns så 
mycket att göra. Raster var ovanliga eftersom nya arbetsuppgifter ständigt följde på 
varandra. Mintzbergs förklaring till att cheferna arbetade på detta sätt var att de aldrig 
kunde känna att de blev klara med sitt jobb och att de inte kunde lämna jobbet på 
jobbet när han gick hem (Mintzberg, 1973: 30). 

I motsats till sina medarbetare som var specialister och kunde koncentrera sig 
på sina uppgifter, var cheferna generalister som måste vara beredda på att gång på 
gång bli avbrutna av något mer brådskande ärende eller av att en medarbetare kom 
och ville meddela något. De aktiviteter som cheferna utförde blev därför också korta, 
skiftande och fragmenterade (op sit: 31ff ). Sannolikt var det detta som gjorde att 
cheferna föredrog live action (sid 35). Med detta menade Mintzberg att det som var 
aktuellt, och specifikt ofta hade lätt att fånga chefens uppmärksamhet. Det medförde 
också att cheferna ständigt strävade efter den mest aktuella informationen. Mintzberg 
tog detta som bevis på att cheferna inte arbetade så mycket med planering som man 
tidigare trott utan snarare levde i en situation där han reagerade på händelser när de 
uppkom. 

På grund av det höga arbetstempot föredrog cheferna att människor kontaktade 
dem personligen eller via telefon för att muntligt berätta, informera eller fråga om 
hjälp. Detta stämmer även med strävan efter live action eftersom sådan information 
inte fördröjs utan är aktuell i samma stund chefen tar emot den. Den hög av obesvarade 
brev som fanns på skrivbordet sågs ofta som en börda trots att arbetet med den i själva 
verket bara utgjorde en begränsad del av den totala arbetstiden medan cheferna i 
genomsnitt spenderade nästan 70 % av sin tid i planerade och oplanerade möten (op 
sit: 38ff ).  

Det var ofta cheferna som hanterade informationsflödet in och ut ur företaget. 
Arbetet innebar att hantera information till och från företagets omgivning och till och 
från chefens underordnade. Chefen befann sig också ofta mellan sina överordnade och 
sina underordnade och måste då vara en länk mellan sina underordnade och deras 
omgivning. För att hantera detta försåg cheferna sig med ett nätverk av kontakter 
runt omkring, i och utanför organisationen (op sit: 44ff ). Dessa kontakter kunde 
bidra med viktig information och föra den vidare till dem som behövde den. 

Avslutningsvis konstaterade han att chefer hade många skyldigheter, saker som de 
måste göra. Förutom de aktiviteter som mer självklart ingick i deras jobb engagerade 
sig chefen ofta i andra aktiviteter som skulle kunna ta mycket av deras tid framöver 
och som inte direkt ingick i jobbet. Många chefer var engagerade utanför det ordinarie 
arbetet, till exempel i uppgifter som att frivilligt engagera sig i golfklubbens styrelse, 
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något som chefen skulle kunna avböja för att bättre ta vara på sin tid (op sit: 48ff ). 
I sin studie fann Mintzberg att cheferna hade tio olika roller av tre olika typer 

(se tabell 1). Rollerna var en kategorisering av de olika uppgifter som chefen utförde 
i sitt dagliga arbete.

Tabell 1. Mintzbergs tio roller och deras innehåll (efter Mintzberg, 1973: 58ff; Yukl, 1998: 29f )

Roll Rollens ungefärliga innehåll

Informationsroller

Kontroll och  
övervakning

Att skaffa information t ex genom att läsa rapporter 
eller informera sig via möten i syfte att förstå vad 
som händer inom och utom organisationen.

      Informations- 
spridare

Att sprida information, som chefen har men inte de 
underordnade, för att de underordnade ska kunna 
utföra sitt arbete.

      Talesman Att föra organisationens talan i omgivningen.

Beslutsroller
      Entreprenör Att initiera förändring, om det så handlar om 

produktutveckling eller omorganisation.

      Störnings- 
hantering

Att hantera plötsliga eller oväntade kriser. Denna 
roll prioriteras ofta högre än de övriga.

      Resursfördelare Att fördela pengar, personal eller andra resurser. 
Kontroll över detta ger också kontroll över 
strategin. 

      Förhandlare Att förhandla t ex med facket, kunder och 
leverantörer.

Mellanmänskliga roller

      Företrädare Att representera organisationen genom att 
underteckna vissa dokument eller delta i olika 
möten. 

      Ledare Att leda och motivera de underordnade och se till 
att de har möjlighet att göra sitt jobb.

      Nätverksbildare Att skapa ett nätverk utanför organisationen i syfte 
att få information eller andra tjänster. 

Chefer är specialiserade generalister

Kotter (1982) studerade administrativa chefer i syfte att beskriva deras jobb, vilka 
personer som blir bra administrativa chefer och vilka likheter och skillnader det fanns 
mellan de olika chefernas arbete. Den metod som Kotter använde för undersökningen 
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av de 15 cheferna baserades främst på observationer och intervjuer. Observationerna 
varade i ungefär en vecka vardera och koncentrerades på chefernas beteende men gav 
också information om personlighet, jobbet och kontexten samt resultaten. Förutom 
observationerna intervjuades chefen och hans medarbetare, Kotter läste planerings-
kalendrar och cheferna fick dessutom fylla i enkäter före och efter observationerna. 
Som komplement till allt detta användes tillgänglig dokumentation för att kunna 
skapa en fullständig bild av jobbet och kontexten samt av de resultat som chefen 
åstadkom. 

Liksom Mintzberg menade Kotter (1982: 122) att chefen hade ett antal uppgifter 
som skulle utföras. Han kallade dem utmaningar och dilemman enligt följande: 

(1) setting basic goals, policies, and strategies despite great 
uncertainties; (2) achieving a delicate balance in the allocation of scarce 
resources among a diverse set of businesses and functions; (3) keeping on 
top of a large and complex set of activities to make sure that problems 
don’t get out of control; (4) getting the information cooperation, and 
support from bosses to do the job; (5) getting corporate staff, other 
relevant departments and divisions, or important external groups 
[unions, big customers] to cooperate; and (6) motivating, coordinating, 
and controlling a large and diverse group of subordinates.

Kotter menade att dessa krav gjorde det svårt för cheferna att arbeta och få 
något gjort. Det var svårt att ta beslut på grund av osäkerhet och mycket information. 
Chefen hade dessutom ofta ganska lite kontroll över de personer som han skulle leda 
(Kotter, 1982: 122).

Cheferna beskrev sig själva som generalister eftersom de ansåg sig kunna hantera 
en ledarroll i princip i vilken organisation som helst men Kotter visar att cheferna 
i själva verket var betydligt mer specialiserade än de själva ansåg eftersom de ofta 
hade stannat som chefer i den bransch där de en gång började jobba och ingen av de 
studerade cheferna hade erfarenhet från mer än två branscher. Detta medförde att de 
hade goda kunskaper om sina organisationer och sina branscher. 

Till sin personlighet var nästan alla chefer målinriktade, med vinnarinstinkt 
och var inriktade på att prestera. De hade också ofta ett mycket stort kontaktnät 
både inom och utom företaget vilket de hade en god förmåga att utveckla. De var 
intelligenta och hade en god förmåga att analysera och att handla intuitivt. Kotter 
menade att dessa egenskaper hade gjort dem duktiga på att fatta svåra beslut och att 
genomföra uppgifter vilket i sin tur gjort att de fått tjänsten och hade lyckats som 
företagsledare. Han konstaterade också att chefernas arbete kunde skilja sig ganska 
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mycket åt mellan olika sammanhang. 
I studien framträdde tolv olika mönster i chefernas beteende, mönster som 

Kotter kunde se hos nästan alla de chefer som han studerade (Kotter, 1982: 80f ). 

1. De spenderade det mesta av sin tid tillsammans med andra
2. Det var många människor, förutom sina underordnade och överordnade, 

som de ägnade tid åt
3. Bredden på ämnen som diskuterades i möten med dessa människor var 

extremt stor
4. Under konversationen ställde chefen många frågor 
5. Under konversationen verkade chefen sällan fatta några ”stora” beslut
6. Diskussionerna innehöll många skämt, roliga påhitt och ämnen som 

inte var arbetsrelaterade
7. I många möten var ämnet som avhandlades relativt oviktigt för affärerna 

eller organisationen
8. I samband med mötena gav chefen sällan ”order” i ordets traditionella 

betydelse
9. Ändå verkade chefen ofta för att påverka andra
10. Cheferna planerade sällan in sin tid med andra utan var ”reaktiva” i 

sitt sätt att agera. 
11. Den mesta tiden ägnades åt korta osammanhängande samtal
12. De arbetade långa dagar

Även om det fanns likheter mellan cheferna så fanns det också många skillnader. 
Dessa olikheter kunde i många fall relateras till deras jobb men också till deras 
bakgrund, deras familj, utbildning och karriärväg, eller till företagets och industrins 
historiska kontext.

 
–

Givetvis slutade inte forskare för 20 år sedan att intressera sig för vad cheferna gör utan 
arbetet har fortgått. En som har varit uthållig i sitt intresse för chefers arbete är Hales 
som arbetat hårt för att kasta mer ljus över vad det är som händer i chefers arbete (jfr 
t ex Hales, 1986; Hales, 1999a; Hales, 1999b; Hales, 2001; Hales och Nightingale, 
1986). Att intresset för chefernas arbete kvarstått och är fortsatt intressant understryks 
av att flera av de klassiker som presenterats ovan kom i nya upplagor i slutet av 80-
talet och början av 90-talet (t ex Carlson, 1991 och Stewart, 1988) och att studierna 
av Carlson och Mintzberg upprepats på senare tid (jfr Tengblad, 2001; 2002; 2003; 
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2006). 

Projektledares praktik

Liknande studier där projektledares praktik studerats lyser nästan helt med sin 
frånvaro och i de fall då projektledare har studerats har det framför allt handlat om 
projektledare i stora projekt. En studie av projektledning som redan har nämnts, är 
Sayles och Chandlers (1971) studie av stora projekt inom NASA och några andra 
stora amerikanska företag. Sayles och Chandler beskrev hur projektledare arbetade 
mycket med att förhandla. Förhandlingen skedde gentemot omgivande projekt och 
organisation men också gentemot medarbetarna i projektet. De hävdar vidare att 
projektledning skiljer sig markant mot ”vanligt” chefskap, framför allt genom att 
projektledaren inte har några formellt underställda medarbetare och därför måste 
förhandla även om dessa. 

Besner och Hobbs (2004 och 2006) studerade projektledningspraktik men 
fokuserade i sin studie främst på vilka av de verktyg som nämns i bland annat 
PMBoK (2000) som verkligen används av projektledare. Av de 70 verktyg som de 
frågade om visade det sig att endast 23 användes i någon större omfattning. De övriga 
användes sällan eller mycket sällan. Det är i och för sig intressant resultat men det 
säger fortfarande inte så mycket om hur projektledare arbetar. 

Bragd (2002) studerade ett projekt på Volvo då hon under en etnografisk studie 
följde ett projektteams arbete i samband med utvecklingen av en ny bilmodell. Fokus 
var främst på hur de arbetade med kommunikation och förhandling för att utveckla 
sin produkt. Hon följde hur projektledningsteamet arbetade under projektets gång, 
från förstudien och ett år framåt. Bragd koncentrerade sig inte så mycket på just vad 
projektledaren gjorde utan mer på hur teamet som helhet arbetade. Bland annat såg 
hon hur de hade en stor mängd möten för att kunna kommunicera med andra team 
och andra designavdelningar.

En annan som använt deltagande observationer för att studera projekt är Lindahl 
(2003) som har följt stora leveransprojekt där ett företag byggt dieselkraftverk i olika 
länder. Lindahl följde ett par stora projekt som pågick ungefär ett år och beskrev 
hur arbetet gick till i projekten, hur planeringen gick till och hur dessa planer mötte 
verkligheten. Det Lindahl beskrev som mest uppseendeväckande är den improvisation 
som användes när planerna inte längre täckte in vad som hände på ”site” och med hur 
projektet utvecklades.        

Även Sjögren Källqvist (2002) använde deltagande observationer när hon 
studerade ledning av en multiprojektverksamhet genom att arbeta i ett företag under 
ett knappt år. Hennes fokus i studien var divisionschefens perspektiv och syftet var 
att se hur resursfördelning gick till och hur beroenden och kopplingar mellan de olika 
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projekten såg ut och hur dessa hanterades. 
Dessa studier berör projektledarens arbete men intresset ligger, med något 

undantag, inte så mycket på vad projektledaren gör utan mer på vad det är han 
får gjort, vad han utför. Under senare år har det i Umeå växt fram ett antal studier 
där projektledarens praktik alltmer hamnat i fokus. Hällgren och Maaninen-Olsson 
(2005) studerade avvikelsehantering i ingenjörsprojekt och Nilsson och Söderholm 
(2005) som studerade hur planer används i ett Telecom projekt. 

Ett annat exempel är Söderlunds (2005) studie som är ett försök att studera 
vad projektledare gör, främst med inriktning på kunskapshantering och tidhantering. 
Studien baseras på ett antal intervjuer i två olika organisationer och på det etnografiska 
material som insamlades av ovanstående Bragd (2002). Som ett exempel på studier 
som fokuserar projektledarens praktik är Söderlunds artikel viktig och han påpekar 
avslutningsvis att vi behöver mer forskning som visar på projektledningens roll och 
praktik. 

Chefers beteende ifrågasatt

Samtidigt som dessa typer av studier av projektledares respektive chefers praktik 
efterfrågas (jfr t ex Eriksson och Wåhlin, 1998, och Söderlund, 2004; 2005) så 
ifrågasätts och kritiseras de för att vara alltför ytliga. Noordegraaf och Stewart (2000) 
sammanfattar kritiken som har framförts mot forskningen om Managerial behaviour 
och menar att den framför allt rört fyra områden; 1) Teoretiska brister, 2) Normativa 
brister, 3) Kontextuella brister och 4) Metodologiska brister. 

Noordegraaf och Stewart (2000) avvisar dock det mesta av kritiken med att 
kritikerna inte har förstått utgångspunkterna och syftet med studier som studerar 
vad cheferna gör. De menar att syftet med studierna har varit att försöka förstå varför 
de normativa modellerna inte fungerar som det var tänkt och att istället skapa en 
förståelse för vad en chef gör och därifrån bygga upp en ny teori som senare ska leda 
till att chefer ska kunna arbeta mer effektivt (jfr även Sayles, 1979/1989, argument 
för denna typ av studier). 

De flesta studierna har varit induktiva12, och därmed främst fokuserat på 
erfarenheter från fältet. De har dessutom, i de flesta fall, studerat enskilda chefer och 
inte ett större antal vilket gjort det svårt att generalisera och fastslå resultaten som 
allmängiltiga fakta. Det är framförallt mot detta som den metodologiska kritiken 
riktats vilket visar att kritiken troligen främst kommer från forskare med en mer 

12 Induktiv forskning innebär att forskaren utgår från studier av en företeelse för att sedan jämföra 
detta med teori och att utveckla teori. Motsatsen, Deduktiv forskning, handlar om att forskaren 
studerar befintliga teorier och sedan drar slutsatser som han går ut för att undersöka eller testa (jfr 
Johansson-Lindfors, 1997). 
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positivistisk syn på verkligheten och som vill se kvantifierbara och generaliserbara 
resultat. Nordegraaf och Stewart tillbakavisar kritiken om de normativa bristerna 
med en diskussion om effektivitet. Allmänt ses effektiva chefer som de som utför de 
uppgifter som Fayol (1916/1949), och senare Gulik (1937), presenterade och när 
beteendestudierna inte beskriver arbetet utifrån dessa uppgifter, denna idealbild, ses 
de som irrelevanta eller oanvändbara (Noordegraaf och Stewart, 2000). Noordegraaf 
och Stewart menar vidare att istället för att utföra idealbildens uppgifter effektivt 
handlar effektivitet om att agera effektivt i sin roll som chef. 

[studies of managerial behavior] … is not about objective work 
characteristics, but about the social forces or ‘rules of the game’ 
(demands, constraints, choices) that make up managerial work. 
Consequently, effectiveness implies being effective in playing the game 
of management and not in meeting management ideals (Noordegraaf 
och Stewart, 2000).

Syftet med studierna är alltså inte att visa hur väl cheferna utför sina uppgifter 
utan att se vad de gör när de arbetar. Vidare noterar Noordegraaf och Stewart (2000) 
att när det gäller kritiken om bristande kontextuell förankring så har även de som 
framfört denna kritik misslyckats med att nå den bredd som de själva efterfrågat. De 
hänvisar bland annat till en studie (Hales och Tamanganis [1996] studie av chefer i 
Zimbabwe) där tidigare managerial behaviour-studier kritiseras men där författarna 
själva, enligt Noordegraaf och Stewart (2000), inte alls kommer i närheten av att leva 
upp till sina egna ideal.

För att utveckla forskningen kan det vara intressant att som Söderlund (2005) 
fråga sig vad en, i det här fallet, projektledare gör i praktiken. Hur han hanterar de 
situationer som uppkommer och hur han agerar för att klara av den återkommande 
resan från måndag till fredag och från projektets start till dess avslut. De studier som 
presenterats ovan ger var och en sin del av bilden av vad arbetet innebär.

Carlson (1951) menar att omgivningen påverkar arbetet och får medhåll av 
bland andra Sayles (1964) som hävdar att chefens beteende påverkas av hur arbetet är 
organiserat. Sayles (1964) menar vidare att cheferna utgår från ett tänkt jämviktsläge 
som de ständigt försöker relatera och återvända till medan Mintzberg (1973) menar 
att de inte planerar så mycket som den traditionella bilden gör gällande. Stewart 
visar också att cheferna spenderar mycket tid tillsammans med sina underordnade 
(Stewart, 1988) i arbetet med att lösa alla de olika uppgifter som ingår i arbetet 
(Kotter, 1982). 

Chefens egen inverkan på sitt arbete framstår när Kotter (1982) diskuterar chefens 
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bakgrund och personlighet som viktiga för hur de arbetar. Mintzberg (1973) menar 
att cheferna bör vara generalister medan Kotter (1982) visar att cheferna inte är så 
mycket generalister som de själva tror. Detta gäller enligt nämnda studier chefer medan 
studierna av projektledare dock är något bristfälliga i att beskriva vad projektledarna 
gör och hur deras arbete ser ut. Utifrån den kritik som framförts om studierna ovan 
så bör också projektledaren själv, kontexten och det sociala sammanhang där han 
arbetar och de normer och värderingar som styr arbetet också finnas med i studien. 
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Praktiker

Det andra begreppet som vi ska gå igenom är praktiker, vilket alltså är den person 
som utför en Praktik. I det här fallet är praktiker en projektledare för ett projekt. 

Kompetent

När man läser om projektledare i litteraturen konstaterar man snabbt att han måste 
vara kompetent inom många olika områden. Mest som kuriosa kan vi titta på 
Archibalds (1992) uppräkning av ett stort antal viktiga karakteristika som han funnit 
att en effektiv projektledare ska behöva (Archibald, 1992: 86): 

1. Flexibility and adaptability
2. Preference for significant initiative and leadership
3. Aggressiveness, confidence persuasiveness, verbal fluency
4. Ambition, activity, forcefulness
5. Effectiveness as a communicator and integrator
6. Broad scope of personal interests
7. Poise, enthusiasm, imagination, spontaneity
8. Able to balance technical solutions with time, cost, and human factors
9. Well organized and disciplined
10. A generalist rather than a specialist
11. Able and willing to devote most of their time to planning and 

controlling
12. Able to identify problems
13. Willing to make decisions
14. Able to maintain proper balance in use of their time

Denna lista över ett stort antal mycket skiftande förmågor kan lätt upplevas 
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oöverkomlig eller orimlig och det är nog tveksamt att någon skulle kunna bli 
projektledare om alla dessa förmågor skulle vara ett krav för att lyckas. Det är nog så 
att snarare än ett försök att göra en relevant beskrivning av projektledaren försöker 
Archibald visa att projektledning är ett mycket komplext arbete som kräver mycket 
av projektledaren för att lyckas. 

Enligt en av de tidigaste beskrivningarna av projektledare måste en projektledare 
bland annat behärska att ena medarbetarna, få saker att gå framåt, planera samt 
företräda projektet (Gaddis, 1959). Denna beskrivning stämmer väl överens med 
Fayols (1916/1949) beskrivning av chefernas arbete (se ovan) vilken senare utvecklats 
till sju funktioner av Gulick (1937: 13); planering, organisering, personaltillsättning, 
styrning, samordning, rapportering och budgetering. Dessa funktioner utgör även 
grunden till de nio olika områden som bildar PMBoK:s (2000) huvuddelar: Project 
Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project 
Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, 
Project Communications Management, Project Risk Management och Project Procurement 
Management.

Personlighet, erfarenheter och sociala sammanhang

Frågan är egentligen vem det är som utför detta arbete. Som vi såg tidigare spelar ledaren 
som individ en viktig roll. Efter Kotters (1982) resonemang så verkar projektledarens 
arbete bland annat påverkas av vilken bakgrund och vilka erfarenheter som han eller 
hon själv har. Det senare framträder även i Bennis (1990) intervjuer med ett antal 
framstående amerikanska ledare då han såg att deras bakgrund, uppväxtförhållanden 
och erfarenheter påverkade hur de utvecklades till ledare. Han såg att om en person 
hade haft en besvärlig uppväxt i något avseende och hade lärt sig hantera detta på ett 
bra sätt, så var möjligheten större att personen blev en bra ledare som kunde förstå 
och anpassa sig till nya situationer. Även i Kotters (1982) studie kan man se hur olika 
personers olika bakgrund med utbildning, karriärvägar, och personlighet medförde 
att de arbetade på olika sätt. 

Man skulle också kunna tänka sig att en ledares arbete beror på, eller påverkas 
av dennes intelligens, naturbegåvning, skicklighet, intressen, personlighet, attityd, 
förväntningar och belöningar (jfr Campbell et al, 1970: 475). Bourdieu (1984) 
menar att en persons habitus, individens bakgrund med sociala och kulturella 
förhållanden, utbildning, personlighet, påverkar hur personen kan anpassa sig till nya 
miljöer och nya omgivningar. För Bourdieu, som studerade hur personer hanterade 
kulturella skillnader mellan sociala klasser, innehåller habitus både individens 
sociala referensramar, föräldrarnas yrke, inkomstnivå och boendeförhållanden, och 
individens egen utbildningsnivå, yrke, bostadsort och inkomstförhållanden. Utifrån 
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detta resonemang blir det rimligt att anta att den bakgrund som personen har påverkar 
hur han eller hon kan hantera den situation där han befinner sig. 

För att överföra Bourdieus resonemang om habitus till arbetsplatsen skulle 
projektledarens arbete och hur han hanterar olika situationer påverkas av bakgrund, 
utbildning och utbildningsnivå, ekonomiska förhållanden, familjeförhållanden och 
personlighet. 

Under uppväxten formas individen av sin omgivning och lär sig förhoppningsvis 
att passa in i de spelregler och de mönster som personer och samhället omkring 
individen skapar (Hurrelmann, 1988). Under denna socialiseringsprocess kan till 
exempel olika utbildningar ge olika referensramar vilket skulle leda till att olika 
sociala mönster formas. Vad som är socialt accepterat i en bransch eller yrkeskår 
kanske skiljer sig från vad som är accepterat i en annan. Om projektledaren fått en 
ekonomiskt inriktad utbildning så ger det vissa metoder och arbetssätt att hantera 
olika situationer, vilket styr agerandet i en riktning. På liknande sätt skulle en ingenjörs-
utbildning ge andra referensramar och ett annat sätt att agera. Individen blir på så vis 
upplärd till en kultur och till ett handlingsmönster som är accepterat i den omgivning 
där han befinner sig.

Tidfokus

Ett annat exempel på hur personligheten påverkar praktik kan vara det som Thoms 
(2004) kallar tidsfokus. Hon menar att vissa personer planerar flera eller många år 
i förväg medan andra fokuserar mer det som händer idag, eller kanske på vad som 
redan har skett. Ledarens tidsfokus skulle då kunna påverka hur han leder projektet. 
Om detta resonemang stämmer kan det få konsekvenser på hur en projektledare 
agerar i och leder sitt projekt. I extremfallet skulle projektledare med långt tidsfokus 
lägga mycket tid på planering av vad som kommer och kanske titta mer på vad som 
ska hända efter detta projekt än på vad som händer här och nu. Liknande skulle en 
projektledare med kort tidsfokus främst se till vad som händer idag och kanske skulle 
projektet ha svårt att följa en rak linje mot målet. Enligt mycket av projektlitteraturen 
handlar mycket av arbetet för projektledare om att se framåt, att planera och bedöma 
vilka risker som kan komma (jfr Meredith och Mantel 2005). Deras tidsfokus ligger 
därför troligen mer på framtiden än på vad som hänt (Thoms och Greenberger, 1995; 
Thoms och Pinto, 1999). 

 
–

Praktiker påverkar alltså hur Praktik utförs. Genom den socialiseringsprocess som 
projektledaren går igenom i samhället under uppväxten och senare i samband med 
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utbildningen och inom företaget så skapas ett habitus som påverkar hur han ser på 
världen och därmed hur han agerar i projektet och reagerar på det som händer runt 
omkring. Praktiker påverkas också av regler och normer och det sammanhang där 
han befinner sig. I nästa kapitel ska vi titta närmare på vad dessa praxis är och hur de 
kan tänkas påverka projektledaren och dennes Praktik. 
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Praxis

Det tredje begreppet handlar om förväntningar, ”vad ’man’ gör”. Med andra ord 
beskriver praxis vad traditionen eller kulturen där individen befinner sig säger är det 
mest rimliga eller det normala att göra. Praxis består eller är uppbyggd av en mängd 
olika praktik samtidigt som en praktik, genom att praktiker kan ha erfarenheter 
från olika praxis, kan vara uppbyggd av (bygga på/utgå ifrån) olika praxis (jfr även 
diskussionen i Barnes, 2001: 22). Låt oss titta lite närmare på detta.

Praxis skulle kunna delas upp i två delar, organisationsspecifika, eller om man så 
vill interna praxis respektive externa praxis (Whittington, 2006). De första handlar 
om ”hur vi gör här”, normer och rutiner som växt fram inom företaget. Det kan 
handla om att det finns rutiner som snarast ”sitter i väggarna” och som säger att 
”så här har vi alltid gjort” vilket i princip alla medlemmar i organisationen också 
förväntar sig att ”vi alltid ska fortsätta att göra”. 

Den andra är de praxis som finns i samhället utanför organisationen och 
innehåller standarder och regelverk, lagar och handböcker. I projektledarens fall kan 
det till exempel handla om arbetslagstiftning som påverkar hur personalen får arbeta. 
Det kan också handla om till exempel PMBoK (PMI, 2004) som försöker beskriva de 
allmänt vedertagna rutinerna för projektledning. På liknande sätt finns det i många 
organisationer mer företagsspecifika projektmodeller eller rutiner för beslutsvägar 
och bestämmelser för vem som har auktoritet att fatta vissa beslut. 

Som jag ser det så definieras praxis i relation till projektledaren. Om projektledaren 
väljer att förhålla sig till vissa praxis, till exempel PMBoK, så är den en del av hans 
praxis. Om däremot normerande litteratur inte har någon påverkan på projektledarens 
praktik ses den inte heller som praxis. På så vis skapar och utvecklar projektledaren 
ständigt sina egna praxis genom att ta tillvara egna och andras erfarenheter. Dessa 
erfarenheter kan härstamma från många olika håll och sammanhang men det som 
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i det specifika fallet och i den specifika kontexten blir relevant blir det som beskrivs 
som projektledarens praxis. 

Som ett exempel på hur projektledaren kan tänkas resonera om praxis kan vi ta 
en situation där han inte kan förlita sig på den projektledningsmodell som används 
inom företaget där han arbetar. I det dagliga arbetet kan den enskilde projektledaren 
ha olika anledningar till att frångå det ”normala” sättet att arbeta. Det kan vara egna 
erfarenheter från utbildning eller tidigare arbeten som gör att agerandet skiljer sig 
från den gängse normen. Om projektledaren hamnar i en situation som är ny för 
både honom själv eller för den organisation där han befinner sig måste han finna nya 
sätt att agera vilket kan handla om att han, efter samtal med personer i omgivningen, 
agerar utifrån andras erfarenheter. Dessa erfarenheter tas sedan med och värderas 
för att komma fram till vad som är ett vettigt och relevant agerande i den aktuella 
situationen (jfr t ex Schatzki, 2005). 

Externa praxis

För en person som arbetar som projektledare finns det ett stort antal externa praxis att 
förhålla sig till. Det handlar till exempel om ledarskapsteorier och organisationsteorier, 
dokument som reglerar och styr mjukvaruutveckling (t ex Guide to the Software 
Engineering Body of Knowledge) eller olika systemteorier. Det kan också vara 
företagsinterna dokument som beskriver, eller föreskriver, ett visst arbetssätt. 

På senare tid har olika tekniker utvecklats för att bättre hantera situationer 
som är föränderliga och där det inte är möjligt att i förväg förutse hur projektet ska 
utvecklas. Ett tidigt exempel på en sådan teknik som fått stor spridning är Målinriktad 
projektstyrning (Andersen et al, 1994) som går ut på att dela upp projektet med mål 
som uppfylls innan nästa del planeras och genomförs. Utifrån en liknande strävan 
att minska planeringshorisonten  har Agila tekniker för projektledning utvecklats 
(jfr Cadle och Yeates, 2008) och blivit allt mer spridda (till exempel SCRUM och 
DSDM). Dessa tekniker strävar på olika sätt efter att så snart som möjligt utveckla 
en fungerande mjukvara med de enklaste funktionerna och sedan utvecklas denna 
med fler och fler funktioner i flera följande cykler där några nya funktioner adderas 
åt gången och testas innan nästa cykel med nya funktioner adderas (Cadle och Yeates, 
2008). 

För många projektledare är PMBoK (A guide to the Project Management Body 
of Knowledge) (PMI, 2004) ett begrepp och givna praxis att på ett eller annat sätt 
förhålla sig till. Att jag här använder detta dokument som exempel beror på att det 
ses som viktigt dokument för projektledare. Ett exempel som visar vilket inflytande 
PMBoK har inte bara på praktikerna som den ska leda utan också på den forskning 
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som görs på området var Rodney Turners13 anförande vid IRNOP14-konferensen i 
Xi’an, Kina under 2006. Han uttryckte då att anledningen till att han använder 
PMBoK som referensram när han skriver om ”projektledningsteori” är att det är det 
första som han tänker på i sammanhanget. Att en av de ledande forskarna inom projekt 
och projektledning uttrycker att PMBoK är en fundamental del av projektteorin 
gör att det blir lite extra intressant att här titta lite närmare på vad denna litteratur 
innehåller. 

Bodies of knowledge

Dokument liknande PMBoK har även skapats av PMI’s motsvarighet i Europa, IPMA 
(International Project Management Association), IPMA Competence Baseline (ICB) 
(IPMA, 2006) och av Storbritanniens Association for Project Management, APM 
Project Management Body of Knowledge (APM, 2006). Både PMI och IPMA har en 
tydlig strävan att standardisera projektledning genom att certifiera projektledare på 
olika nivåer och därmed med sina Bodies of knowledge skapa praxis (även om de inte 
direkt använder det ordet). De vill skapa en modell för vad som är bra projektledning 
genom att samla den kunskap som finns om projektledning. Hur denna samlade 
kunskap ser ut ska vi titta lite närmare på. 

PMBoK, liksom ICB och APMBoK, syftar till att skapa en referensram med 
ett gemensamt språk och en gemensam uppsättning kompetenser som behövs för en 
projektledare. PMI hävdar att de försöker samla ihop erfarenheter från projektledning 
som skapar en bild av vad som är ”Generally recognized as good practice” (PMI, 2004). 
Med detta menar de att de samlat erfarenheter som vanligtvis är användbara i de flesta 
projekten (most projects most of the time, sid 3). 

Både PMBoK och ICB används som grund för certifiering av projektledare 
och medarbetare vilka genom olika tester och genom dokumenterad erfarenhet 
kan bedömas vara kompetenta att till exempel leda ett projekt. I denna process ses 
PMBoK respektive ICB som det ramverk som definierar kunskaperna. Trots att det i 
PMBoK och ICB uttryckligen står att de inte ska ses som en modell eller metod så är 
det uttalade syftet att de ska standardisera projektledningen. I förordet till ICB kan 
man till exempel läsa följande (IPMA, 2006, sid V):

13 Rodney Turner är författare till ett flertal böcker inom projektledning (t ex Turner 1999) och 
redaktör för en av de två stora tidskrifterna inom projektforskning, International Journal of Project 
Management. 

14 IRNOP – International Research Network on Organizing by Projects, ett nätverk som bildades i 
Umeå 1993 för att sammanföra projekt- och projektforskare genom konferenser som hålls vartannat 
år sedan 1994. (www.irnop.org)
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Now project managers manage their projects, programmes and 
portfolios in a fast changing context with many interested parties and 
external influencing factors. The projects are more numerous, more 
complex and more varied in nature. The demands for behavioural 
competence of managers and team members have become more 
pronounced and demanding. Conversely, we are facing a strong sense 
of individualism. The need for comprehensive descriptions of the 
competence for managing projects, programmes and portfolios in this 
changing context is obvious. 

This has created the demand for an adequate standard of professional 
behaviour. The ’personal attitudes’ as documented in the IPMA 
Competence Baseline Version 2.0 are becoming more important. The 
project manager’s success largely depends on the competence available 
in this range. To develop and realise good project plans and results, the 
project manager’s behavioural competences, such as motivation and 
leadership, are an essential addition to his technical competence. Finally 
the project manager has to deal successfully with the organizational, 
economic and social context of the project. 

Det kan ses som ganska märkligt att de menar att trots att projekt förekommer 
i så många kontexter och är så olika så behövs det en standard, ett gemensamt sätt att 
se på projekt. Borde inte olika projekt kräva olika standard? Om vi läser i PMBoK 
visar det sig att det finns en brasklapp. Avsnittet om PMBoKs syfte avslutas med en 
kommentar om att en anledning till att vissa områden inte tas upp i standarden är 
att det inte finns en gemensam bild eller en överenskommelse om hur man ska se på 
dessa områden. 

Project management standards do not address all details of 
every topic. Topics that are not mentioned should not be considered 
unimportant. There are several reasons why a topic may not be included 
in a standard: it may be included within some other related standard; 
it may be so general that there is nothing uniquely applicable to project 
management; or there is insufficient consensus on a topic. The lack 
of consensus means there are variations in the profession regarding 
how, when or where within the organization, as well as who within 
the organization, should perform that specific project management 
activity. [...] (PMI, 2004: 4). 
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På så vis täcks projektledning in. Det gemensamma beskrivs medan det som skiljer 
utelämnas. Tyvärr är det fortsättningsvis inte så tydligt vad som har utelämnats men, 
å andra sidan är det heller inte tänkt att varken ICB, APMBoK eller PMBoK ska 
fungera som modell för hur man driver projekt. Istället ska den visa på de kompetenser 
som behövs för projektledning. 

The IPMA Competence Baseline (ICB) is neither a textbook nor a 
cookbook. It offers access to the technical, behavioural and contextual 
competence elements of project management. (ICB, 2006: 1)

Problemet i sammanhanget är att den här typen av dokument ofta ses som just 
detta, kokböcker och modeller för hur projektledning ska utföras. 

Brist på relevans

I de olika dokumenten finns det ett antal grundläggande antaganden som påverkar 
hur projektledning är beskrivet. Det första antagandet innebär att det finns ett 
bästa sätt att driva projekt.  Detta anknyter till den ovanstående beskrivningen om 
standardisering av projektledningen. Å ena sidan kan man kanske tycka att det är 
bra att begreppen standardiseras så att en projektledare förstår vad det är en annan 
projektledare pratar om när han använder ett visst begrepp. Samtidigt finns det ett 
inte fullt så tydligt uttalat antagande att ”a project is a project is a project” som Pinto 
och Covin (1989) beskrev för några år sedan. Med detta menar de att många forskare 
utgår ifrån att alla projekt fungerar lika och bör hanteras lika. Det är detta som medför 
att man söker efter best practice och vill visa hur man på rätt sätt, framgångsrikt leder 
projekt. Utvecklingen av best practice handlar om att ta erfarenheter av praktik från 
en stor mängd olika sammanhang där gemensamma nämnare eftersöks och sedan 
sammanställs det som förenar medan det som skiljer mellan de olika lyckade projekten 
i detta stadium sållas bort och aldrig finner vägen in i det som kommer att beskrivas 
som best practice (jfr figur 3). När denna generella beskrivning byggs upp måste 
den förhandlas och förenklas och göras allt mer allmängiltig och detta görs genom 
att ett stort antal ”experter” diskuterar och förhandlar om vad som är lämpligt eller 
rimligt att ta med i BoK . I denna process tappas kontexten och dess betydelse för 
projektledarens agerande bort. 

I nästa steg, då projektledaren som arbetar i sitt projekt vill använda sig av 
best practice och söker information om hur han ska leda sitt projekt, finner han en 
dekontextualiserad bild, en bild av hur projekt ska ledas som inte längre innehåller 
relationer till kontexten och det specifika sammanhang där projekten leds (Blomquist 
et al, 2006a; Morris et al, 2006a) viket gör att projektledaren sannolikt finner att 
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best practice har förlorat (en del av) sin relevans. I det här läget måste projektledaren 
själv lägga till relevansen och återskapa det som förlorats, med andra ord att lägga till 
kontextuella aspekter till det som står i BoK. Att återskapa relevansen och ge mening 
åt best practice är det upp till projektledaren och hans projektgrupp att göra genom 
att i ett visst projekt vid ett visst tillfälle bestämma vad som är bra eller dåligt när de 
söker sätt att applicera modeller och metoder (jfr PMI, 2004: 4). Hur det här ska gå 
till behandlas inte i dokumenten. 

Figur 2. Problematiken med ”Best Practice” och dess användning (efter Blomquist et al, 
2006a).

Att bara läsa PMBoK och applicera den kunskapen på ett projekt leder inte 
automatiskt till ett lyckat projekt (Morris et al, 2006a) och därför fi nns det heller 
ingen garanti för att bodies of knowledge leder till att man lyckas med projekt. Att 
den projektledare som certifi eras sedan också ska lyckas med sina projekt fi nns det 
alltså ingen garanti för eftersom certifi eringen bara är en kontroll av att personen har 
de önskade kunskaperna om projektledning (Morris et al, 2006b). Vidare noteras att 
till exempel beteende, förmågor, refl ektioner, bedömningar och tyst kunskap är lika 
viktigt som faktisk kunskap för att ett projekt ska lyckas liksom att projektets typ och 
den omgivning där projektet genomförs påverkar utförandet (Morris et al, 2006a). 
Projektledningskunskapen måste därför kunna anpassas till varje unikt tillfälle. 
Problemet med resonemanget är att man till slut hamnar i ett läge där de viktiga 
frågorna för att lyckas med ett projekt inte handlar om det som certifi eras eller som 
anges i olika BoK utan om annat, i värsta fall sådant som sållats bort i processen att 
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skapa BoK. Det skulle då innebära att den kunskap som är viktig för att lyckas med 
projekt inte är detsamma som det som certifieras som projektledarjobb (jfr Morris 
et al, 2006a). Om så skulle vara fallet kunde det knappast längre vara intressant att 
certifiera projektledare. 

Krav på en enhetlig eller gemensam bild

Nästa antagande som finns i dessa dokument (Bodies of knowledge) är att det är praxis 
som bestämmer hur praktik ska utföras, hur projekten ska ledas. Detta kontrasterar mot 
den bild som beskrevs tidigare om att praktiken skapar praktik och att projektledare 
bestämmer vilka praxis som ska påverka praktiken (jfr figur x). Detta kan vid första 
anblicken verka som marginell skillnad men har effekt på vilken betydelse dessa 
dokument får. Enligt Hodgson och Cicmil (2006) får standarder liksom PMBoK 
en roll som oskriven, universell lag. Trots att det är outtalat får BoK denna position 
genom att den är en amerikansk nationell standard som genom stark marknadsföring 
och starka politiska influenser fått internationell spridning inte minst genom att 
den utgör basen för certifieringsprocessen i en av världens största organisationer för 
projektledning. Den får därför stort inflytande och konsekvenser för synen på projekt 
och hur de ska hanteras. 

En standard fungerar ungefär som en verktygslåda med olika verktyg som det är 
accepterat för projektledaren att ta verktyg ur. Att följa en standard gör att det finns 
sätt att agera som är föreskrivna vilket också gör att så länge du följer det föreskrivna 
handlandet så legitimeras det också av standarden (Brunsson och Jacobsson, 2000). 
Ofta kräver företag av sina samarbetspartners att de ska arbeta med projektledning 
utifrån en viss standard eller modell för att representanter för de olika företagen ska 
kunna kommunicera på ett enkelt sätt. 

Genom att definitioner, tekniker och handlingssätt slås fast på detta sätt är 
det risk att en kritisk granskning och diskussion om projektledning förhindras och 
att BoK alltför tidigt eller lättvindigt accepteras som praxis (Hodgson och Cicmil, 
2006). I och med att standarden skapats av någon som ser sig som expert på området 
så händer det att dessa dokument, standarder eller modeller, oreflekterat ses som 
en fullständig bild av verkligheten (Brunsson och Jacobsson, 2000; Hodgson och 
Cicmil, 2006) och att andra viktiga källor till kunskap därför riskerar att ignoreras. 

Dessutom, hävdar Hodgson och Cicmil, är det risk att ett dokument som 
accepteras som universella praxis felaktigt leder bort projektledare från att tänka själva 
och att de istället accepterar nämnda universella tekniker och modeller. 

…the establishment of universal knowledge of this kind implies a loss 
of a reflexive and embodied rationality in favour of abstract principles 
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and blind faith in universal techniques (Hodgson och Cicmil, 2006: 
45).

Att följa standarden kan få konsekvensen att ett alltför litet underlag av praxis 
för agerandet införskaffas vilket kan resultera i en alltför svag förståelse för kontexten 
när projektledaren ska försöka sätta in till exempel best practice i det sammanhang 
där han befinner sig.

Av detta följer också en intressant fundering om vad som händer om praktik 
avviker från praxis. Genom att hävda att det finns en bästa praktik som man som 
projektledare förväntas sträva efter så hävdar man också att varje avvikelse från den 
bästa praktiken är ett problem, är en dålig praktik. Risken är att projektledare inte 
vågar avvika alltför mycket från praxis eftersom de då skulle kunna ses som dåliga 
projektledare. 

De praxis som projektledaren förväntas följa är alltså inte nödvändigtvis ett eget 
val men han måste ändå visa på, eller ge sken av, att han utför de handlingar och 
agerar i enlighet med standarden (Brunsson, 2006) oavsett om han anser att det är ett 
bra eller dåligt agerande. De måste kunna visa upp en bild av att de gör som boken 
säger, ibland även om de i verkligheten inte arbetar efter manualen.

Om det är så att projektledningen måste anpassas till varje situation, hur 
representativ är då denna standard och vad är certifieringen av den värd (Morris et 
al, 2006b)? PMBoK är alltså en amerikansk standard vilket innebär att den fungerar 
som definition av projektledare men Morris et al (2006a) ifrågasätter om det över 
huvud taget är möjligt att skapa en profession av ett så otydligt och varierande yrke 
som projektledare. 

Dessutom, noterar Morris et al (2006a), att det mesta av den forskning som 
utförts inom projekt och projektledning inte hittar in i de senaste uppdateringar som 
gjorts av PMBoK vilket antyder att den nya kunskap som skapats och som ifrågasätter 
innehållet i BoK inte förändrar och utvecklar dokumenten i den utsträckning man 
kunde förvänta om de är tänkt att innehålla allmänt accepterad kunskap. Problemet 
som Morris et al (2006b) anger är att en alltför stor förändring av både PMBoK och 
APMBoK skulle innebära att undervisningsmaterialet för certifiering måste skrivas om 
och att olika projektledare då blir certifierade enligt olika standard vilket skulle kunna 
ställa till med problem både administrativt men också ekonomiskt och strukturellt i 
organisationen (jfr även diskussion i Hodgson och Cicmil, 2006). 

Project Management Body of Knowledge

Låt oss nu titta närmare på vad dessa dokument innehåller. Enligt PMBoK (PMI, 
2004) så arbetar projektledare med 9 olika områden, knowledge areas. Det handlar om 
Integration Management, Scope Management, Time Management, Cost Management, 
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Quality Management, Human Resource Mangement, Commiunications Management, 
Risk Management och Procurement Management. Dessa nio kompetensområden ska 
behandlas under projektet, från start till mål. Arbetet med dem varierar under olika 
delar av projektets livscykel men alla områden måste behandlas när så krävs. Hur de 
olika områdena ska hanteras under projektets olika delar beskrivs i ett separat kapitel 
om Project Management Processes for a Project. Där står bland annat att läsa att i 
samband med planeringen ska man arbeta med följande (sid 46-55).

Develop Project Mangement Plan 
Scope Planning
Scope Definition
Create WBS
Activity Definition
Activity Sequencing
Activity Resource Estimating
Activity Duration Estimating
Schedule Development
Cost Estimating
Cost Budgeting
Quality Planning
Human Resource Planning
Communications Planning
Risk Management Planning
Risk Identification
Qualitative Risk Analysis
Quantitative Risk Analysis
Risk Response Planning
Plan Purchases and Acuisitions
Plan Contracting

För varje punkt i listan ovan så finns det angivet vilka dokument som ska 
användas som underlag och vilka dokument som ska produceras. De dokument som 
ska produceras kommer sedan att användas som underlag för andra aktiviteter senare 
i processen (för exempel se figur 3). 

Enligt PMBoK så måste projektledaren utveckla en kompetens och skaffa sig 
erfarenheter så att han kan avgöra när och hur han måste agera inom ett speciellt 
område. Detta skiljer sig också mellan olika projekt och framför allt mellan projekt av 
olika typer. Det visar sig också att trots att projektledningsprocesserna beskrivs som 
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separata processer med tydliga avgränsningar så kan de vara annorlunda i verkligheten, 

 
Figur 3: Exempel på beskrivning av en uppgift, vad den innebär, vilken input respsektive output 

den har (PMI, 2004: 48)

”in practice they overlap and interact in ways that are not completely detailed here” 
(PMI, 2004: 39). Detta måste alltså projektledaren lära sig på annat håll av egna 
erfarenheter eller i andra manualer. 

IPMA Competence Baseline 

I IPMA Competence Baseline (ICB) (IPMA, 2006) beskrivs projektledningsarbetet 
kategoriserat i tre områden: Technical competence elements, Behavioural competence 
elements och Contextual competence elements. Om man jämför områdenas underrubriker 
med PMBoK:s kompetensområden så är det framförallt ICB:s tekniska kompetenser 
som beskrivs i PMBoK och bara ett fåtal av Behavioural och Context competences. 
Eller kanske rättare, vissa av PMBoK:s kompetensområden får betydligt större 
andel av utrymmet i ICB än i PMBoK. Till exempel så täcks hela ICB:s Behavioural 
competences med 15 kompetensområden av en, Project Human Resource Management, 
i PMBoK.

Upplägget i ICB går ut på att först beskriva en term eller ett arbetsområde 
(t ex Interested Parties), vad det innebär och vad poängen med det är. Därefter anges 
ett antal processteg för hur man ska arbeta med på det specifika området (t ex 1. 
Identify and Prioritise the interested parties’ interests) varefter det anges vilka ämnen 
som detta berör (t ex Internal and external networks, Interested parties communication 
strategy). Avslutningsvis anges kompetenskrav för de olika certifieringsnivåerna (A-D) 
inom IPMA samt vilka andra områden i boken som, i det här fallet, Interested parties 
relaterar till (t ex 1.01 Project management success, 3.03 Portfolio orientation). Hur de 
olika områdena praktiskt ska genomföras är relativt svagt beskrivet och syftet med 
dokumentet är att definiera kunskapsområden som den som vill bli certifierad bör 
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skaffa sig kunskap om. Det intressanta är att den information och den kunskap som 
ges i dokumentet inte räcker till för att bli certifierad. Kompetensen måste man skaffa 
på annat håll. 

Association for Project Management Body of Knowledge

Den brittiska APMBoK (APM, 2006) har ett något annorlunda upplägg i förhållande 
till de föregående två. Dokumentet är uppdelat i sju delar: Project management in 
context, Planning the strategy, Executing the strategy, Techniques, Business and commercial, 
Organization and governance och People and the profession. Inför den senaste upplagan 
har APMBoK förändrats från att ha varit generellt hållen till att nu bli mer detaljerad. 
Det övergripande upplägget han dock behållits så att varje del har ett antal underrubriker 
(t ex Project context som återfinns under Project management in context) vilka beskrivs 
kortfattat. Beskrivningen handlar om att definiera begreppet och att kort förklara 
vad det innebär i ett projektsammanhang. Till viss del behandlas hur det aktuella 
begreppet kan påverka projektets genomförande eller ledningen av projektet men 
denna information är starkt begränsad. Efter den korta genomgången ges en lista på 
ett antal referenser där man kan läsa vidare för att få en större förståelse för området. I 
dokumentet finns ingen relation till hur arbetet med de olika kunskapsområdena går 
till eller vad det innebär. Detta måste läsas in i annan litteratur eller läras i samband 
med arbetet. 

Interna praxis

Så som praktik beskrivits ovan är det något som projektledaren gör och som påverkas 
av praxis. Även om det finns standarder och lagar och regler så är det inte helt 
självklart att dessa följs till punkt och pricka. Inom organisationen finns det också 
oskrivna regler och ramar för hur projektledare ska agera (jfr Whittington, 2006). 
När projektledarens agerande avviker ifrån tidigare accepterade praxis och när detta 
blir ett sätt att återkommande agera så innebär det att praxis har förändrats. Detta 
innebär att praxis influerar hur praktiken utförs men genom avvikande beteende kan 
praktiken också påverka hur praxis utvecklas och förändras (jfr Jarzabkowski 2004). 
Praxis blir då inte bara en modell för det bästa sättet att utföra projektet utan en 
beskrivning av vad som influerar projektledarens agerande. Fullständiga praxis för 
en projektledares agerande innehåller då inte bara generellt accepterade modeller för 
projektledning utan även information och erfarenheter som inkluderar kontext och 
mer specifika förhållanden för projektet. 
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Figur 4. Exempel på en beskrivning i APMBoK, Project Context (APM, 
2006, sid 10-11).
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Projekt som praktik

Efter den här genomgången av praktikperspektivets tre grundbegrepp ser vi att dessa 
är symbiotiskt sammanlänkade, att de är beroende av och påverkar varandra. Figur 
5 visar hur de tre begreppen hänger samman, är tätt sammankopplade och påverkar 
varandra. Från tidigare studier av chefers arbete har vi lärt oss att deras arbete är styrt 
av vad som händer i omgivningen och att arbetet är reaktivt och handlar om att 
hantera en föränderlig omgivning. Detta arbete sker till stor del i grupp med andra 
chefer på samma nivå och i ett ständigt högt tempo där olika uppgifter ständigt följer 
efter eller avbryter varandra. Detta gällde vanliga chefer i stora organisationer men 
frågan är hur det stämmer med bilden av projektledaren som leder korta projekt. Vad 
fyller han sin dag med för aktiviteter och hur är arbetet upplagt?

Bourdieu (1984) menar att en persons habitus spelar en stor roll i hur han 
agerar. Alltså påverkar projektledarens habitus hur han leder arbetet. För cheferna 
som beskrivits tidigare så blev detta förtydligat av att de var specialiserade i en bransch 
där de socialiserats in i sin ledarroll. I rollen som chef var de också tvungna att hantera 
uppgifter av många olika slag vilket krävde att de var generalister i sitt sätt att agera. 
Handlingsmönstret var brett men området där de agerade var begränsat (jfr Kotter, 
1982). 
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Figur 5. Sammanfattning av praktikperspektivets tre grundläggande begrepp

Det agerande, den praktik, som projektledarna har är nära sammankopplat 
med den person de är och har blivit i sin roll som projektledare. Som praktiker 
påverkas de också av praxis som kan ses som en kunskapsbank som finns tillgänglig 
för projektledaren. Enligt Brunsson och Jacobsson (2000) har standarder, som till 
exempel PMBoK, effekten att de blir betrodda och använda som praxis i många 
sammanhang bara för att de är standarder. Användningen sker ofta relativt oreflekterat 
för att vi litar på att någon som säger sig vara expert vet vad som är bra för oss. På det 
sätt som praxis i form av PMBoK fungerar så finns det en tröghet i dess förmåga till 
förändring eftersom den av många ses som en lag (Hodgson och Cicmil, 2006) vilket 
gör att det är svårt att utveckla den (Morris et al, 2006b). Det stora inflytande som 
standarder och andra modeller och idéer om hur man bör arbeta får, gör att de blir 
praxis som får betydelse för hur projektledaren agerar. I och med att praxis är uppbyggt 
av många tidigare projektledares praktik så blir dessa tre starkt sammankopplade, 
praktik bygger på vad praktiker gör och vilka praxis han använder som grund för sina 
ställningstaganden. Samtidigt gör erfarenheter från praktik att praxis byggs upp och 
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att praktiker än mer socialiseras in i det sammanhang där han arbetar. 

Kontext

Allt det som beskrivits ovan sker i ett sammanhang som påverkar, begränsar eller 
underlättar, agerandet eller användandet av olika praxis och hur projektledaren 
utvecklas som praktiker inom projektledning. Denna kontext där praktik sker, där 
praktiker befinner sig och där praxis påverkar handlandet kallas för Site (Schatzki, 
2005). I begreppet site inkluderas inte bara den fysiska platsen utan också den sociala 
kontext, det sammanhang där någon agerar, där praktik utövas15. Den fysiska platsen 
kan till exempel handla om det rum där ett möte hålls. Enligt Schatzki kan Siten för 
mötet också vara telefonen eller telefonledningen som används vid telefonmöten, då 
vilket rum som används för att ringa ifrån är av mindre betydelse, eller den virtuella 
platsen där e-postkommunikationen sker. Till exempel kan en person ringa till ett 
telefonmöte ifrån kontoret eller från bostaden, syftet med mötet förändras inte av 
den ena eller andra platsen utan mötet genomförs ändå. Siten kan också vara den 
sociala kontext där praktiken utförs och handlar då om den grupp av människor som 
deltar i mötet och de interaktioner som sker mellan dem (Schatzki, 2005). 

I studier av projektorganisationer har projektens kontext fått allt större betydelse. 
Bland andra Galbraith (1971; 1973) Larson och Gobeli (1987) och Hobday (2000) 
visar hur olika typer av organisationer, egentligen olika typer av matrisstrukturer, 
påverkar resultaten och hur olika projekt lyckas. Blomquist (2003) och Engwall (2003) 
argumenterar för att också historien har betydelse för vad som händer i projektet 
och hur detta leds. Ett antal författare, däribland Evaristo och van Fenema (1999), 
diskuterar hur projekten utvecklas mot en större geografisk spridning och vad detta 
får för konsekvenser. 

Projektet, och därmed också projektledaren, påverkas av det sammanhang och 
den omgivning där det finns. Vad som hände före, vad som ska hända efter projektet 
liksom vad som händer samtidigt som projektet antas ha betydelse för hur projektet 
planeras, leds och drivs. Detta innebär att projekt inte kan studeras oberoende av 
sin omgivning utan att de ständigt påverkas av vad som händer runt omkring, och 
före eller efter. För att förstå hur ett projekt fungerar, vad som händer i det och hur 
det leds måste man därför också försöka förstå det organisatoriska och historiska 
sammanhang, den kontext, där projektet finns (Engwall, 2003). 

Det tidsutrymme där praktiken genomförs kallas episod (Whittington, 2006). 
Begreppet episod innebär det tidsutrymme där praktik, praktiker och praxis möts 
och definieras här enligt följande. 

15 I det följande kommer jag att hantera kontext och site som synonyma begrepp och inkluderar då 
både den fysiska, den virtuella och den sociala kontexten i begreppen.
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Episod är en tidsmässigt avgränsad samling av en praktik, eller 
fl era, inbördes relaterade handlingar. 

Jag uppfattar alltså att episoden för in tidsaspekten i praktik perspektivet och att den 
defi nierar den tidsmässiga kontexten för praktik. Episoden blir då den avgränsade 
tid då en handling sker. Låt mig ta ett exempel. Vid studie av praktiken att leda 
ett projekt så är episoden den tid då projektledaren arbetar med att leda projektet. 
Denna tid behöver inte nödvändigtvis vara en enda sammanhållen episod. Det kan 
till exempel vara så att projektledaren har andra sysslor som måste utföras vilka inte 
är relaterade till ledning av det aktuella projektet. Genom att projektledaren ibland 
utför dessa uppgifter blir då projektledningen uppdelad i fl era episoder som var och 
en innehåller projektledarens arbeta i projektet. 

Om vi för in dessa begrepp, site och episod, i bilden vi tidigare hade av 
praktikperspektivet så placeras de nya begreppen enligt fi gur 6. Siten utgör då 
grunden, den sociala eller det rumsliga kontexten, där praktik, praktiker och praxis 
fi nns och sker medan episoden utgör den tidsmässigt avgränsade skärningspunkten 
där de tre möts. 

Figur 6. Sambandet mellan praktikperspektivets olika begrepp. 

Vilken betydelse denna kontext har för projektledarens agerande när projekten 
är korta och befi nner sig långt ner i en komplex projektmiljös hierarki, vet vi inte så 
mycket om. Det är där som denna studie ska studera projektledarnas praktik. Hur 
detta ska gå till ska vi titta närmare på i nästa del som berör studiens metodologiska 
frågor. 
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Del III 
 
 

Metodval och metod

Den här delen av boken syftar till att svara på frågorna Vad?, Hur? och Varför?  Jag 
ska förklara vad jag har studerat, hur det har gått till och, men kanske framförallt, 
varför jag har valt att göra så här. Dessa frågor är viktiga att försöka besvara dels för 
att det ska vara möjligt att bedöma om det arbete jag gjort är ordentligt och grundligt 
utfört och dels för att andra ska kunna lära från och använda mina erfarenheter för 
att fortsätta arbetet med att studera projektledare. 

Nästa kapitel behandlar frågan om hur jag ser på världen och hur vi får kunskap 
om den, alltså om ontologi och epistemologi. Efter det följer ett kort resonemang 
om kontext varefter val och urval diskuteras. Senare övergår jag till att beskriva vem 
det är jag har studerat och hur det var möjligt att få kontakt med företaget och 
projektledarna. Hur-frågan besvaras sedan genom en beskrivning av de metoder som 
jag använt och genom en ganska praktisk beskrivning av det arbete som jag gjort, 
detta övergår sedan i en beskrivning av hur analysen gått till. Avslutningsvis ger jag 
några tankar och funderingar omkring den metod som jag använt, hur jag skulle ha 
gjort eller inte skulle ha gjort. 

Frågorna om varför – varför jag gjort som jag har och varför jag har valt 
som jag valt besvaras fortlöpande genom kapitlet i samband med att olika val och 
ställningstaganden beskrivs.
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Metodologiska överväganden 

På de närmaste sidorna ska jag kort beskriva hur jag ser på världen och hur den kan 
studeras. Det handlar då om att försöka sätta ord på det som är grunden för mitt eget 
tänkande. Att beskriva de referensramar jag fått genom att jag blev den person som 
jag är. En sådan beskrivning är inte helt lätt. Det som är en så självklar del av mitt 
sätt att se på saker och ting, min referensram för hur jag uppfattar världen, är svårt 
att identifiera och skilja ut och inte minst beskriva för andra. Vidare ska jag beskriva 
hur denna syn på verkligheten lägger grunden för skapandet av kunskap vilket i sin 
tur leder fram till den studie som här presenteras. 

En socialt konstruerad verklighet

Vad är verklighet? Vad är sant och vad är falskt? Går det att skilja på sant och falskt 
och i så fall på vilka grunder? Detta är frågor som filosofer i långa tider sysselsatt sig 
med att fundera över. När det handlar om sociala sammanhang så beskrivs dessa 
ofta som socialt konstruerade (Berger och Luckmann, 1966; jfr också diskussion i 
Barlebo Wennberg, 2001). De anses då inte vara något som existerar oberoende av de 
människor som deltar eller studerar dem utan att människor kommer överens om att 
de ser ut och fungerar på ett visst sätt. 

Den mest extrema formen av social konstruktivism hävdar att allt är socialt 
konstruerat vilket betyder att det inte finns någon fysisk objektiv verklighet utan att 
allt som vi uppfattar endast existerar i vår tankevärld och som en överenskommelse 
människor emellan (Barlebo Wennberg, 2001). Personligen har jag lite svårt att 
acceptera den uppfattningen utan intar en lite mer liberal hållning till begreppet 
social konstruktivism. 

Jag menar att det finns en fysisk verklighet som existerar oberoende på om vi 
ser den, och vet om den, eller inte (Barlebo Wennberg, 2001; Schatzki, 2005). Hur 
vi sedan uppfattar den och beskriver den är något som vi gemensamt har enats om. 
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Sociala sammanhang, organisationer, relationer mellan människor, samtal, möten och 
annan interaktion ser jag som konstruerade av de inblandade parterna genom att de 
tillsammans enas om och sätter upp regler, former och referensramar för interaktionen. 
Det sätt som en person uppfattar eller interagerar i ett socialt sammanhang styrs av 
dennes förståelse för de referensramar som sätts upp. 

Detta får konsekvenser för synen på kunskap. När det gäller vår kunskap om 
sociala sammanhang och händelser i interaktionen människor emellan så är det svårt 
att hävda att det finns en sann bild av vad som händer eller hur människor agerar. 
Beroende på våra referensramar förstår vi och uppfattar vi situationer olika och gör 
därför olika tolkningar (Ödman, 1979). Kunskap blir något som uppstår i relation till 
både en inre (en förståelse- eller kunskapsmässig) och en yttre (rumsliga förhållanden, 
historisk eller social) kontext. Kontexten blir en förutsättning för att förstå hur och 
varför det händer, det som händer (jfr Barlebo Wennberg, 2001). 

Det här är en studie av den sociala verklighet16 som projektledaren finns i och 
som beskrivs och uppfattas olika av olika personer. Eller som Van Maanen (1988: 93) 
beskriver det. 

No longer is the social world […] to be taken for granted as merely 
out there full of neutral, objective, observable facts. Nor are native 
points of view to be considered as plums hanging from trees, needing 
only to be plucked by fieldworkers and passed on to consumers. Rather, 
social facts, including native points of view, are human fabrications, 
themselves subject to social inquiry as to their origins

Med andra ord studerar jag en företeelse som skapats av människor och som 
därför inte kan ses som sann och objektiv utan måste ses som min tolkning och 
förståelse av det jag har sett. 

Tolkning

Genom att studera praktik studerar vi mer än bara den mikronivå som varje enskild 
handling utgör. Istället kopplar vi samman de enskilda handlingarna och sätter dem 
i relation till andra händelser och med större övergripande skeenden och intentioner 
vilket skapar förståelse för handlingarnas betydelse (Whittington, 2006). När praktik 
studeras så studeras alltså handlingarnas mening. Att studera dessa meningsbärande 
handlingar innebär till stor del att tolka vad som händer, att tolka det utifrån sina 

16  Ordet verklighet syftar inte på att det sociala sammanhang där projektledaren befinner sig skulle 
vara objektivt verifierbart utan refererar snarare till det sociala sammanhang där han finns och 
verkar.
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egna referensramar och vad som händer i omgivningen (Ödman, 1979).
I Shakespeares berättelse frågade Polonius vad Hamlet läste och svaret han fick 

var: ”Ord, ord, ord”. Detta var vad Geertz (1973) och Ryle (1971) skulle ha kallat en 
tunn beskrivning (thin description). Svaret som Hamlet gav var visserligen sant och 
besvarade den fråga som ställdes men samtidigt besvarades inte den fråga som vi som 
utomstående i alla fall förmodar att Polonius avsåg att ställa; vilken berättelse eller 
vilken skrift läser du? Självklart var det ord men dessa ord i det sammanhang de var 
skrivna och när de lästes av Hamlet betydde något mer. De hade en mening och en 
tolkning som Polonius, får man förmoda, efterfrågade men som Hamlet inte delade 
med sig av. Tillsammans gav orden en berättelse som betydde något för Hamlet 
eftersom han fortsatte att läsa. Det var det sammanhanget och den berättelsen, den 
täta beskrivningen (thick description), som var det intressanta för Polonius att få 
kunskap om. 

Om vi för över detta resonemang till projektledning och den här studien kan vi 
se att om vi bara beskriver de handlingar som en projektledare utför blir det bara en 
tunn beskrivning som varken kan ge någon förståelse för vad de syftar till eller för vad 
de betyder för projektledaren eller dennes medarbetare. Det skulle kunna se ut som 
”prata i telefon”, ”skriva på datorn” eller ”prata med andra” (jfr Hamlets ”Ord, ord, 
ord”). För att förstå varför, syftet och intentionen med handlingen måste den alltså 
sättas in i ett sammanhang och tolkas. 

Den tolkning som sker till vardags är inte alltid medveten utan sker mer eller 
mindre automatiskt. Med gemensamma referensramar och kulturell bakgrund så 
tolkar vi vanligtvis varandras handlingar och utsagor på ett för sammanhanget korrekt 
sätt. Vi har genom vår erfarenhet en förförståelse som hjälper oss. När vi hamnar i 
en annan kultur eller ett sammanhang vi inte tidigare känner till blir tolkningen inte 
lika självklar. Det som i det sammanhang där vi hör hemma uppfattas på ett sätt kan 
i visas fall ha helt motsatt betydelse i en annan kultur eller ett annat sammanhang. 
Vår förförståelse kan då bli ett hinder eftersom vi drar slutsatser om vad handlingarna 
betyder utifrån vår egen förförståelse som då är en annan än den hade varit om vi 
hade vistats en längre tid i den nya kulturen (jfr Ödman, 1979). Trots att det inte är 
så lätt att tolka innebörd i okända kulturer så menar Wolcott (1975) att det ofta kan 
vara lättare för en som ska göra sin första etnografiska studie att göra den i en kultur 
som inte är hans eller hennes egen. Han menar att forskaren då, genom att mycket 
är ovant och okänt, är mer känslig för detaljer i det nya och har lättare att se det som 
skiljer från den välkända hemmamiljön. Genom att först lära sig genom att studera 
en okänd kultur blir forskaren sedan känsligare och har funnit sätt att studera även 
sin egen kända kultur. 

I den här studien besökte jag, en doktorand och lärare i företagsekonomi med 
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bakgrund inom biologi, sjukvård och elektronikindustri, en organisation som arbetar 
med system- och mjukvaruutveckling. Med begränsad kunskap om mjukvaruutveckling 
ägnades de första veckorna mycket åt att lära känna människor och att försöka förstå 
strukturer och språk. Språket som användes i mötena var framförallt svenska medan 
engelska var koncernspråket och det språk som alla rapporter skrevs på. Dessa båda 
språk var mindre problematiska men det som ställde till med en del problem i början 
var att det både i tal och skrift användes ganska mycket förkortningar och begrepp 
som tidigare var okända för mig. Dessa noterades i början av studien utan att ha 
uppfattat hela innebörden av dem men efter att sedan ha fått orden förklarade, så 
förstod jag mer och kunde fylla på beskrivningen. 

Med en växande kännedom om organisationen och den produktion som 
genomfördes kunde senare delar av studien ägnas åt att mer studera detaljer, samband 
och mening. Genom att samla en rik data genom intervjuer, samtal, dokument 
och inte minst genom observationerna handlade mycket om att uppleva det som 
projektledarna upplevde och att komma så nära att jag utifrån deras perspektiv kunde 
förstå det som hände, på deras sätt (Van Maanen, 1988). Genom interaktion med 
projektledarna skapades en tolkning av och meningen med händelser och handlingar 
tillsammans. 

Trovärdighet

Som en följd av detta sätt att se på den sociala världen är det svårt att hävda att denna 
studie är den objektiva och sanna bilden av vad projektledare gör. I kvalitativa studier 
av sociala sammanhang är sanningsbegreppet problematiskt (Alvesson och Sköldberg, 
1994) eftersom den socialt konstruerade kunskapen inte kan bli objektivt sann. Detta 
innebär också att de traditionella sanningsbegreppen, validitet och reliabilitet, inte 
heller fungerar som kvalitetsmätare i denna typ av studier. Strävan blir därför att på 
olika sätt verka för att skapa så trovärdig kunskap som möjligt (jfr t ex Guba, 1981; 
Barlebo Wennberg, 2001). Trovärdighet i det här sammanhanget handlar om att 
berättelsen eller beskrivningen kan sättas i relation till det som beskrivs och diskuteras. 
Sanday (1979) menar att det som skrivs ska kunna läsas av en utomstående som ska 
få en sådan förståelse av det som studerats att personen sedan ska kunna förstå och 
samtala om detta med dem som studerats. Wolcott (1975: 112) för ett liknande 
resonemang.

A […] simple test for judging the adequacy of an ethnographic 
account is to ask whether a person reading it could subsequently behave 
appropriately as a member of the society or social group about which 
he has been reading, or, more modestly, whether he can anticipate and 
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interpret what occurs in a group as appropriately as its own members 
can. 

Jag uppfattar det som att de som studeras ska kunna känna igen sig i beskrivningen, 
och se den som en rimlig beskrivning, och andra som läser boken ska känna igen det 
som händer i organisationen om de sedan besöker den.

I strävan efter att göra en så trovärdig beskrivning som möjligt har jag i den 
här studien relativt utförligt redovisat hur jag har uppfattat projektledarnas arbete. 
Berättelserna från fältet skildrar på olika sätt, på olika detaljnivåer och med olika fokus 
vad jag har sett. Den som läser ska inte bara få en förståelse för de handlingar som utförs 
av projektledaren utan också få en känsla av hur arbetet är, och hur den kontext där 
projektledaren arbetar ser ut och i viss mån fungerar. Sedan berättelserna författats har 
projektledarna i flera omgångar fått läsa berättelserna och kommentera för att korrigera 
det som eventuellt missuppfattats och för att avgöra i vilken mån de känner igen sig 
i beskrivningen. De har läst dels i samband med licentiatuppsatsen, dels i samband 
med att konferensartiklar författats och dels i slutet då avhandlingen sammanställts. 
Senare text har inte krävt några korrigeringar ur projektledarnas perspektiv utan de 
korrigeringar som gjorts skedde i samband med att licentiatuppsatsen författades och 
publicerades halvvägs in i studien. Det handlade då om att bättre beskriva ett skeende 
som delvis hade missuppfattats under de inledande observationerna och att rätta till 
hur några begrepp användes. Detta arbete skulle kunna beskrivas som en strävan 
efter vad Alvesson och Sköldberg (1994) definierar som representativ sanning, eller 
trovärdighet, vilket antyder att beskrivningen korresponderar med verkligheten. 
Projektledarna har i sina kommentarer uttryckt att de känt igen sig i beskrivningen 
och att det är en ”bra beskrivning av hur rörigt det kan vara”. 

Eftersom denna studie inte bara har ett beskrivande inslag utan också vill skapa 
mening och förståelse för vad som händer i projektet har jag beskrivit dels hur jag har 
uppfattat att projektledarna har skapat mening i olika händelseförlopp och dels hur jag 
har förstått det som hänt i projektet (jfr diskussion i Winroth, 1999). I berättelserna 
och i analysen har jag, med andra ord, alltså skrivit med Alvessons och Sköldbergs 
(1994) signifikativa sanning som ett mål. Om detta mål sedan har uppnåtts är något 
som bara läsaren kan bedöma.
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Val och urval

Forskningsprocessen innebär att en stor mängd val görs och här ska jag redogöra 
för några av de viktigaste, varför jag valt som jag gjort och vad det kan tänkas få för 
konsekvenser för studien. 

Att studera praktik

Jag har tidigare beskrivit både varför studien genomförs och det sammanhang som 
ska studeras, ur ett praktikperspektiv. Det kan dock vara intressant att innan vi 
tittar närmare på val och urval fundera lite på vad inom praktikperspektivet som ska 
studeras. 

Inom praktikperspektivet kan man, som jag ser det, utgå från flera olika håll för 
att studera ett fenomen. För det första kan man utgå ifrån praktiker och studera hur 
han eller hon påverkar eller påverkas av praxis (A i figuren nedan) och hur han eller 
hon utför en praktik (C). För det andra, att utgå ifrån praxis vid studien innebär att 
man studerar dels hur praxis blir uppbyggda och påverkar/påverkas av praktiker (A) 
och dels vilket inflytande eller vilka konsekvenser de får på praktik (B). För det tredje, 
med en utgångspunkt i praktik studeras till exempel hur praktik påverkas av praktiker 
(C) och praxis (B) eller hur praktik kan bidra till att bygga upp praxis (B). 

I den här studien fokuseras de episoder då projektledaren leder sitt projekt, 
alltså projektledarens praktik, och det är därmed fältet C i figuren nedan som studien 
framförallt berör. De andra fälten, A och B, berörs inte direkt men indirekt genom att 
de relationerna påverkar både praktik och praktiker vid varje episod som studeras. 
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Figur 7. Praktikperspektivets olika forskningsfokus i A, B och C (efter Jarzabkowski et al, 2007).

Val av metod

I tidigare studier av chefers arbete har olika metoder använts för att med olika 
utgångspunkter samla information om arbetet. Till exempel har strukturerade 
observationer (Mintzberg, 1970; 1973), dagböcker (Stewart, 1965; 1967/1988) 
samt observationer och intervjuer med antropologisk inspiration (Sayles, 1964; 
1999) använts. Mintzbergs strukturerade observationer gick ut på att studera chefer 
och göra noteringar utifrån förutbestämda kategorier vilket förutsatte att forskaren 
hade en utgångspunkt i idéer om vad chefernas arbete innebar. Mintzberg menar att 
strukturerade observationer är det mest tidseffektiva sättet att studera chefer men 
inser samtidigt att det har svårare att fånga arbetets komplexitet. Komplexiteten, 
menar Mintzberg (1973), fångas istället bättre med mer ostrukturerade metoder som 
till exempel Sayles (1964) observationer och intervjuer. 

Att studera projektledarens praktik görs alltså bäst, om man följer resonemangen 
tidigare, genom observationer vilket innebär att man studerar vad som händer, när det 
händer. Sayles (1964) observationer inspirerades av antropologers etnografi er vilket 
skapade en god förståelse för chefernas arbete och dess komplexitet. 

Sayle’s study is loose – there is no evidence of systematic research 
tools, no hard data are presented, and the fi ndings are not backed up 
with much evidence from the fi eld. […] But it is clear from his book 
that Sayles is one of the few researchers whose writings demonstrate 
that he appreciates the complexities inherent in managerial work. 
(Mintzberg, 1973: 218)

Trots den kritik som Mintzberg riktar mot Sayles metod så visar han också tydligt 
att det sätt att arbeta som Sayles använde gav en god förståelse av det som studerades.  
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Jorgensen (1989) menar, i linje med Mintzbergs resonemang, att det som är okänt 
eller råder delade meningar om bäst studeras genom deltagande observationer. Enligt 
tidigare intervjuer med projektledare så skiljer sig deras arbete ifrån den traditionella 
bilden av det. Jag valde därför att göra observationer av projektledarnas arbete för att 
skapa en detaljerad bild av detta. En bild som inte nödvändigtvis byggde enbart på 
tidigare kunskap eller teorier om arbetet. Under observationerna inspirerades jag av 
etnografi eftersom jag just ville se och förstå projektledarnas arbete men inte riskera 
att missa den komplexitet som omgärdar arbetet. 

Enligt Spradley (1980) strävar etnografer efter att förstå och beskriva kulturer 
utifrån tre olika aspekter; beteenden, kunskap och artefakter. 

The central aim of ethnography is to understand another way of life 
from the native point of view. The goal of ethnography […] is to grasp 
the native’s point of view, his relation to life, to realize his vision of his 
world. […] rather than studying people, ethnography means learning 
from people. (Spradley, 1980: 3)

Metoden går i korthet ut på att forskaren i större eller mindre grad lever eller 
deltar i en främmande kultur eller situation i syfte att försöka förstå hur individerna i 
kulturen eller situationen lever och interagerar med varandra. Van Maanen beskriver 
etnografi enligt följande (1988: ix):

[Ethnography] rests on the peculiar practice of representing the 
social reality of others through the analysis of one’s own experience in 
the world of these others. 

Detta visar på en önskan att själv uppleva det andra upplever för att försöka 
förstå varför de handlar som de gör. Detta stämmer väl med min önskan att utifrån 
projektledarens perspektiv beskriva och förstå projektledarnas arbete. 

När observationsmetoder diskuteras talas det ibland om att forskaren ska vara 
som en fluga på väggen, att se utan att synas. Detta är i regel en omöjlighet och en 
strävan som metodlitteratur på området avråder ifrån. Emerson et al (1995: 2), till 
exempel, menar att det är viktigt att försöka bli en deltagare och en medlem som 
deltar för att göra samma erfarenheter som de personer man studerar. Det är därmed 
viktigare att se och delta än att vara osynlig och undvika att påverka.
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…immersion enables the fieldworker to directly and forcibly 
experience for herself both the ordinary routines and conditions under 
which people conduct their lives, and the constraints and pressures to 
which such living is subject. […] Immersion in ethnographic research, 
then, involves being with other people to see how they respond to 
events as they happen and experiencing for oneself these events and the 
circumstances that give rise to them. (Emerson et al, 1995: 2) 

Genom att uppleva situationen kommer forskaren att förstå hur saker och 
ting hänger ihop och kan på så vis ge en beskrivning av det som sker utifrån delvis 
självupplevda erfarenheter. Vad som händer i en specifik situation kommer dock att 
färgas av dem som deltar i den och därmed påverkar också forskaren den situation 
han eller hon deltar i under studien (Emerson et al, 1995: 3). 

Narrativ

Genom studien av projektledare skapas en berättelse om projektledarens arbete, 
givetvis beskrivet utifrån en forskares perspektiv och med förutfattade tankar och 
förväntningar om jobbet. Genom att observera skapar forskaren berättelsen utifrån 
en balans mellan de intentioner som han eller hon har, de intryck som han eller hon 
får på fältet. Det som läsaren sedan får läsa är en berättelse utifrån det forskaren själv 
väljer att beskriva. 

Beskrivningen av observationer blir ofta långa berättelser där författaren ingående 
försöker beskriva vad han eller hon har sett (Van Maanen, 1988). Berättelsen är 
forskarens egen, utifrån hans eller hennes tolkning av det som han eller hon har sett 
och är inte skriven utifrån att vara någon objektivt sann bild av verkligheten utan är 
ett konstruerat verk av författaren där han eller hon ger sin bild av verkligheten. 

Berättelsen kan anta olika former, allt ifrån en distanserad berättelse, Realist tale 
(Van Maanen, 1988: 45 ff ) där författaren beskriver ”de andra” medan han eller hon 
själv är relativt osynlig i texten, till en mer personlig berättelse, Confessional tale (Van 
Maanen, 1988: 73 ff ), vilken i sin mer extrema form blir näst intill självbiografisk (jfr 
t ex Behar, 1996) när den berättar om forskarens upplevelser på fältet. 

Berättelser utifrån erfarenheter som forskaren gjort på plats, genom att på ett 
eller annat sätt deltagit i (eller i alla fall tagit del av) kulturen bygger ofta på deltagande 
observationer (Jorgensen, 1989; Spradley, 1980) eller återkommande intervjuer 
med flera personer i den aktuella situationen eller kulturen (Spradley, 1979). Dessa 
berättelser skulle kunna beskrivas som narrativ (Czarniawska, 2004: 17), liksom även 
handlingar kan göras (jfr Ödman 1979).

A narrative is understood as a spoken or written text giving an 
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account of an event/action or series of events/actions, chronologically 
connected. 

Czarniawska (2004) menar vidare att narrativ forskning handlar om att de 
intervjuades berättelser, eller berättelser från ”praktiken”, samlas in, analyseras och att 
forskaren skapar en egen berättelse, vilken är forskarens bidrag till forskarsamhället. 
Narrativ metod har som utgångspunkt att den sociala verkligheten organiseras 
genom berättelser (Nylén, 2005) vilka kan analyseras för att få en bild av vad och hur 
organisationen är. Genom att anta att allt är berättelser, allt som skrivs, allt som sägs 
och allt handlande (Czarniawska, 2004: 3), blir det möjligt att förstå hur och varför 
saker ser ut eller uppfattas på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Narrativ metod är 
alltså ett sätt att förhålla sig till berättelser, antingen skrivna, talade eller utlevda. 

Att allt är berättelser är en utgångspunkt och ett synsätt som jag inte helt kan 
acceptera och heller inget som Czarniawska ser som absolut nödvändigt. Hon menar 
istället att det kan vara ett sätt att föreställa sig världen i syfte att få en större insikt 
(2004: 3). I flera sammanhang beskrivs narrativ som ett sätt att analysera etnografiskt 
material som observationer eller intervjuer (jfr Cortazzi, 2002; Czarniawska, 2004; 
Nylén, 2005) men inte i något av dessa fall nämns uttryckliga exempel på hur 
observationen analyseras och blir till en berättelse. Fokus hamnar istället på hur 
den berättelse som respondenten ger i samband med intervjuer analyseras varefter 
forskaren skapar en egen berättelse. 

När det istället handlar om studier som utgår från observationer så ser jag två 
områden där narrativ metod blir användbart. Det första är i samband med att den 
empiriska berättelsen ska författas då den narrativa traditionen ger verktyg för att ge 
berättelsen liv och innehåll (jfr Czarniawska, 1999; 2004). Det andra området handlar 
om hur den empiriska berättelsen tolkas och analyseras (jfr Bragd, 2002; Pentland, 
1999; Langley, 1999; Abbott, 1990). Forskaren analyserar alltså egentligen sin egen 
berättelse om vad han eller hon har sett. Analysen behandlar då inte så mycket hur 
detaljer berättas utan snarare innehållet, vad som berättas. Den narrativa metodens 
begreppsapparat och verktyg bidrar då till, och kanske underlättar, analysen av det 
insamlade materialet. 

För mig blir narrativ alltså en verktygslåda att använda när jag går från mina 
observationer till att konstruera min egen berättelse och hur denna berättelse sedan 
analyseras.

 En meningsfull berättelse måste innehålla karaktärer, händelser och agerande 
som är knutna till tid och rum. Dessutom bör en berättelse ha en intrig för att den 
inte bara ska bli en story, en kronologisk uppräkning av vad som händer (Czarniawska, 
1999). Det är intrigen som förvandlar en story till narrative. Och som Todorov (1977; 
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citerad i Czarniawska, 1999: 65) uttrycker det så är det intrigen som för berättelsen 
från ett jämviktsläge till ett annat. Intrigen tillför alltså mening åt berättelsen som 
annars lätt bara skulle bli en uppräkning av händelser. Istället för att bara ha ett 
kronologiskt samband skapas ett orsakssamband mellan händelserna (Czarniawska, 
2004). 

Czarniawska (2004: 136) föreslår att samhällsvetenskapliga texter, istället för 
att bedömas efter validitet, reliabilitet och vetenskaplighet, skulle bedömas efter hur 
intressanta, relevanta eller vackra de är. Andra författare talar om att texterna ska ge en 
utförlig beskrivning (thick description) (Geertz 1973; Ryle 1971) för att de ska kunna 
bedömas och analysen och slutsatserna värderas. Kanske är det så att genom att följa 
de rekommendationer som bland andra Czarniawska (2004) och Boje (2001) ger 
så blir texten mer tillgänglig och därmed studien också möjlig att värdera. Hur som 
helst så kan en ”vacker” text leda till att andra än de närmaste kollegorna och några 
särskilt intresserade forskare läser och tar till sig informationen. Detta syfte är inte 
sämre än något annat för att lägga mer kraft på presentationen, det är ju trots allt så 
att det huvudsakliga målet är att forskningen ska komma samhället till del. Då kanske 
det ska vara läsbart. Om jag lyckas med detta, att skriva en läsbar eller kanske till och 
med vacker text, lämnar jag till mina läsare att avgöra. 

När texten väl är författad, berättelsen är berättad, så ska den alltså analyseras. 
Pentland (1999) menar att ’narrativ är bra när man ska beskriva organisatoriska 
processer eftersom människor inte bara berättar historier, de lever dem’. Narrativ är 
bra vid beskrivning och beskrivande analys men för att förklara något måste man 
tränga lite djupare. I denna studie har jag, som Spradley (1980) beskriver, börjat 
samla data ganska brett och sedan, ju längre tiden gått, sett hur jag har kunnat smala 
av området för att avslutningsvis komma tillbaka en sista gång bara för att kontrollera 
vissa enskilda sätt att agera eller förhålla sig till olika saker. Analysen pågår därmed 
under hela datainsamlingsprocessen och består av Domänanalys, Taxonomisk analys, 
Komponentanalys och Temaanalys (sid 34). Avslutningsvis genomförs en analys av 
olika kulturella teman som förklarar vad och varför, i det här fallet projektledaren, 
agerar som han eller hon gör. Detta görs genom något som liknar det Bryman (2002) 
kallar för innehållsanalys där en särskild vikt läggs vid relationen till kontexten, hur 
kontexten påverkar agerandet och agerandet påverkar kontexten.

Val av studieobjekt

Av alla möjliga studieobjekt, personer, projekt och organisationer, måste ett urval 
göras i det följande ska jag redogöra för några av de stora valen som gjorts i studien 
och argumentera för varför de gjordes på detta sätt. 
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Organisation

För att börja någon stans börjar vi med valet av organisation. Jag sökte företag som 
under en längre tid arbetat med projekt som huvudsaklig organisationsform och 
därmed hade erfarenheter och rutiner för hur projekt ska drivas och en vana att 
hantera problem som kan uppstå. Om inte denna kunskap finns är risken stor att 
detta kan påverka projektet och projektledaren. Syftet med studien är att studera 
projektledarens arbete och inte den process där ett företag börjar använda projekt 
och lär sig hantera dem och de problem (”barnsjukdomar”) som då kan uppstå och 
måste lösas.

För att ha möjlighet att studera projektledarna i den kontext som beskrivits 
ovan bör företaget också driva projekt som är både parallella och sekventiella. Att 
studera företag med enstaka projekt skulle missa lite av poängen med komplexitet i 
organisationen även om en vanlig linjeorganisation ofta kan vara komplex på sitt sätt. 
Prioriteringen mellan olika projekt är en viktig effekt för studien och korta projekt 
förutsätts vara goda exempel på projekt med parallellitet och de effekter som detta 
medför, se diskussion ovan. I dessa projekt arbetar både projektledare och medarbetare 
i parallella projekt då det är just i dessa komplexa situationer som projektledaren ska 
studeras. 

I och med att jag hade besökt den aktuella organisationen i samband med en 
tidigare studie och fått höra att det inte fungerar enligt böckerna när de leder projekt 
såg jag det som intressant att börja där. Kritik skulle kunna riktas mot detta val och 
hävda att om det inte fungerar enligt böckerna så kanske det beror på att det är ett 
ovanligt företag som är ovana vid projekt eller arbetar på ett ovanligt sätt med projekt. 
Självklart skulle det kunna vara så men med tanke på att uppdragsgivaren, som 
bestämmer projektens arbetssätt, är ett av Sveriges största företag och driver många, 
för att inte säga väldigt många, projekt är det snarare troligt att de har goda rutiner ör 
att leda projekt. Dessutom har det själva tagit from en projektledningsmodell som de 
sedan sålt till andra företag. Företaget bör nog istället ses som ett kompetent företag 
när det kommer till att driva och leda projekt. 

Individer

Studien består av två projektledare som observerats. Varför har jag då valt att bara 
studera två projektledare, då går det ju inte att generalisera och dra slutsatser om 
andra fall eller andra situationer? Mycket riktigt är detta heller inte meningen utan 
i studien har jag försökt att studera dessa så grundligt och så nära att jag på så sätt 
skulle kunna se och analysera vad och hur en projektledare gör. Genom att följa en 
projektledare är det möjligt att studera även sådana aktiviteter eller sådant agerande 
som inte återfinns i litteraturen, sådant som man inte vet om projektledarnas arbete. 
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Ett ursprung till forskningsfrågan var ju att projektledare hade sagt till mig att ’vi gör 
ju inte så som det står i litteraturen’ varför det verkade orimligt att försöka ställa upp 
hypoteser om deras arbete utifrån litteraturen. Det behövdes en betydligt öppnare 
utgångspunkt varför också erfarenheter från antropologiska studier lades till metoden. 
Inom antropologins etnografiska tradition så har forskarna rest till andra länder för 
att studera avlägsna folkgrupper i syfte att studera och försöka beskriva deras kultur 
och deras sätt att leva (t ex Malinowski, 1922). Den ”avlägsna” folkgrupp som jag 
skulle studera befann sig inte så långt borta utan vid ett företag inom räckhåll där 
personer (projektledare) studerades i syfte att förstå deras agerande. Det avlägsna i 
den här studien var istället den okända organisationen och projektledningsarbetet 
som ligger utanför mitt eget verksamhetsområde (Hannerz, 2001). 

För att få kontakt med projektledare vände jag mig alltså till ett av de företag där 
jag tidigare intervjuat ett antal projektledare. De personer jag tidigare intervjuat hade 
nu slutat eller bytt arbetsuppgifter varför jag fick hjälp av avdelningschefen att komma 
i kontakt med nya projektledare som skulle stämma in på min studie. Man kan tänka 
sig att avdelningschefen hade vissa skäl att ge mig vissa projektledare men faktum är 
att de olika projekten fungerar lite olika och därmed fungerar projektledarjobbet lite 
olika. På grund av detta visade det sig i vår diskussion att det fanns skäl som jag måste 
acceptera till att det var några av projektledarna som jag inte kunde studera på grund 
av till exempel tidsbrist eller att projektledarna helt enkelt inte ville. 

Jag ville ha projektledare med erfarenhet och som arbetade i flera projekt 
samtidigt. Jag fick namn på två personer, ”David” och ”Diana”17 som arbetade som 
projektledare och assisterande projektledare i samma projekt vilket jag till en början 
blev skeptisk till eftersom det kändes som att göra två studier av samma person (i alla 
fall samma position). Efter att ha intervjuat dem båda insåg jag att en studie av den 
ena inte skulle ge hela bilden av projektledarens arbete. De har delat på uppgifterna 
och om man ska kunna förstå vad det innebär att vara projektledare i den aktuella 
organisationen så måste bådas arbete beskrivas. 

Det var också viktigt att hitta erfarna projektledare för att de skulle ha mindre 
inbyggd osäkerhet. Det visade sig att trots att båda hade relativt god erfarenhet av 
projektledning så var David relativt ny i sin nuvarande position. Att detta påverkade 
studien är ganska troligt men det är svårt att avgöra i vilken omfattning eller på vilket 
sätt. Det man kan tänka sig är att den relativa ovanan vid situationen gjorde att han 
hanterade den annorlunda än han skulle ha gjort med mer erfarenhet. I och med 
att han hade fem års erfarenhet i organisationen, och flera av dem i ledarpositioner, 

17 David och Diana är fingerade namn på de projektledare som studerats. För en närmare presentation 
av dessa personer hänvisas till senare kapitel.
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så borde han ha varit insatt i både hur organisationen fungerar och hur man inom 
organisationen hanterar projekten. Dessutom arbetade David nära Diana som hade 
längre erfarenhet och i de fall då han var tveksam om hur han skulle agera vände han 
sig till henne för att fråga. Jag utgår därför ifrån att den begränsade erfarenheten i den 
nuvarande positionen inte hade någon större betydelse för studiens resultat. 

Efter att jag diskuterat fram ett par namn tillsammans med avdelningschefen bad 
han dem att kontakta mig. Först ringde projektledaren, David, och jag berättade om 
min studie och att jag var intresserad att träffa honom och höra om hans arbete och 
eventuellt senare följa honom under en vecka. Vi bokade tid för en intervju som hölls 
veckan efter och i samband med intervjun bokade vi också tid för observation. Denna 
genomfördes under följande vecka. I samband med observationen av David träffade 
jag också Diana och vi bokade tid för intervju. Denna genomfördes en vecka senare, 
när observationen av David var avslutad. I samband med den intervjun beslutade jag 
att en observation av hennes arbete också skulle vara nödvändig och vi bokade in tid 
för observation följande vecka. 

Man skulle kunna tänka sig att David på något sätt påverkat Diana inför intervju 
eller observation i och med att de arbetade nära varandra. Min information om studien 
var dock begränsad, jag berättade i princip bara att jag ville studera vad de gjorde när 
de jobbade och att jag hade fått höra från andra projektledare att arbetet skiljer sig 
från vad böckerna beskriver. Diana ville dock ha lite tid på sig för att fundera så det 
kan nog vara så att hon diskuterade med David för att få lite information om vad det 
skulle innebära att bli observerad. Vad det egentligen var jag var ute efter framkom 
nog inte riktigt ändå eftersom Diana, i slutet av veckan då jag observerade henne, 
kommenterade att ’det skulle vara intressant att veta vad du skriver’, i samband med 
att jag skrev i min bok.

I samband med att jag kontaktade SoftCorp var planen att sedan även kontakta 
fler företag och studera flera projektledare. När de första observationerna var gjorda 
hade jag fått en tydligare inblick i mängden datamaterial som skapades under ett 
par veckor och vilket arbete det innebar att nå den närhet och det djup som jag 
eftersträvade. Jag började då förstå att det i alla fall inte skulle vara möjligt att inom ett 
avhandlingsarbetes begränsade tid studera alltför många projektledare om tillräcklig 
närhet och djup skulle nås. 

Efter att jag varit borta från fältet en tid, och skrivit licentiatuppsatsen, började 
jag fundera över om det genom studium av bara denna enda organisation gick att 
nå ännu djupare och få en ytterligare detaljerad bild av vad som hände och hur 
projektledarna arbetade. Resonemanget gick så att om jag skulle byta organisation 
och eventuellt bransch och träffa nya projektledare skulle jag börja om från noll igen 
och jag blev osäker på om jag då skulle kunna nå större djup. Jag skulle få mer data 
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både om jag gick tillbaka till SoftCorp och om jag valde att studera andra företag. Jag 
läste i det sammanhanget också Hannerz som beskrev att ”den som varit länge i ett 
fält, och sedan rest bort och åter kommit tillbaka, [vet] att återseendet ofta fungerar 
som en intensifiering av ens relation till fältet” (Hannerz, 2001: 24). Jag valde därför 
att försöka nå ett ännu större djup genom att återvända till SoftCorp. 

 När jag återvände hade jag haft tid att reflektera över den information 
som jag fått samtidigt som jag hade möjlighet att visa upp ett färdigt dokument 
(licentiatuppsatsen) som visade hur resultaten skulle presenteras och ännu tydligare 
visade vad jag var intresserad av. Under de inledande veckorna hade jag bara sagt att jag 
var intresserad av vad projektledarna gjorde men i licentiatuppsatsen (Nilsson, 2004) 
blev det tydligt vad jag mer specifikt ville veta. Dessa båda, min tid för reflektion 
och publiceringen av information, bidrog positivt för fortsättningen. Dels är min 
bedömning att jag fick betydligt bättre access vid de fortsatta observationerna och 
dels blev jag lite mer fokuserad i mina anteckningar. Frånvaron som ursprungligen 
hade rent praktiska orsaker, att skriva klart licentiatuppsatsen, kan alltså ha bidragit 
positivt till studiens fortsättning, tvärt emot mina farhågor om att få börja om från 
början när jag återkom. 

Den fördjupning och koncentrering av studien som skedde när jag återkom 
skedde efter den modell som Spradley (1980) målade upp och som beskrivs på annat 
håll i boken. 

Lite mer i detalj hur arbetet fortskred beskrivs i nästa kapitel. 
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Hur studeras en projektledare?

Studien utformades av praktiska skäl i två steg, se figur 8, där den första delen 
handlade om att få en första inblick i företaget och projektledarna och i att få en bild 
av vad arbetet som projektledare innebär. Arbetet inleddes med en intervju av David 
vilken följdes av en veckas observation. Därefter intervjuades Diana varefter också 
hon observerades under en vecka. Det material som samlades in genomgick därefter 
en första analys och utvärdering (jfr. Nilsson, 2004). Den andra delen fungerade 
sedan som en fördjupning inom mer specifika frågeställningar då David observerades 
under ett helt projekt. 

Figur 8. Skiss av studiens upplägg och fördelning över tid. Stjärnan visar tiden för 
licentiatuppsats.

Studiens utformning 

Inledningsvis bestod mycket av arbetet med metoden av att försöka skapa sig en 
bild av vad det innebär att genomföra observationer. Jag läste diverse litteratur om 
etnografisk metod (t ex Spradley 1979, 1980, Van Maanen 1988, Ehn och Klein 
1994) och fick en ganska god bild av hur man ska tänka omkring observationerna. 
Det jag däremot hade svårt att förstå var hur fältanteckningar görs, vad som står i 
anteckningsblocket när man kommer hem. Den mest handfasta beskrivningen såg 
lite förvånande ut. Den kom från Jorgensen (1989) och bestod egentligen av en 
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kommentar om att ’om du inte kan hitta någon att vara lärling hos så är det bara 
att gå ut och prova sig fram’. Jag insåg, efter att också ha diskuterat observationer 
med några personer i min närhet, att detta var den enda modell som jag kunde gå 
efter. Senare hittade jag också en del litteratur som behandlade just hanteringen av 
fältanteckningar, vad som skrivs och hur.

Det var så småningom dags att bege sig ut på det som i etnografiska termer kallas 
för fältet. I detta sammanhang bestod detta av ett företag som beskrivits tidigare. 
Arbetssättet styrdes både av företagets krav, vilka inte var så omfattande utan i detta 
skede mest handlade om sekretessfrågor (vi återkommer till dessa), och mina egna 
åtaganden utanför studien. Studien inleddes med ett par intervjuer med David och 
med Diana, vilka sedan följdes av en veckas observationer av dem var. Sedan jag 
efter ett par månader sammanställt och skrivit ihop min beskrivning av deras arbete 
träffades vi igen alla tre för att diskutera det jag skrivit utifrån deras uppfattning av 
vad som hänt och utifrån sekretessynpunkt. Detta samtal ledde till att jag förstod mer 
om deras arbete, det var några delar som jag missuppfattat, och att jag blev tvungen 
att omformulera min beskrivning om några detaljer. Jag behövde dock inte ta bort 
någon del av min beskrivning. 

I den andra omgången av observationer var tanken att under så stor del som 
möjligt följa med en projektledare under ett helt projekt. Att det den andra omgången 
bara blev en projektledare som följdes, mot två i den första omgången, berodde på 
att jag ville koncentrera mig och spendera så mycket tid som möjligt med en person, 
men, beslutet underlättades av att Diana hade bytt jobb och nu arbetade på en annan 
avdelning. Min önskan var att få följa David under hela projektet men förhandlingar 
med företaget resulterade i att jag fick tillåtelse att följa honom två dagar i veckan 
under hela projektet.

Inledande intervjuer

Studien inleddes med intervjuer med projektledarna för att få lite bakgrunds-
information till dem som personer, till projektet och till företaget de jobbade i och 
för att få en idé om vad deras arbete innebar. Förutom syftet att få en ide av vem, och 
vad, det var jag skulle följa efter, syftade intervjuerna även till att skapa förtroende för 
mig och för min studie. Intervjuerna inleddes därför av en kort presentation av vad 
studien går ut på och varför jag ville prata med dem. För att underlätta diskussionen 
fick personerna sedan börja med att berätta om sig själva. På detta sätt får respondenten 
prata om något som han eller hon kan allt om och därför är säker på. Genom att prata 
om något som är familjärt släpper lite av nervositeten inför intervjusituationen som 
annars kan kännas ovan och obekväm (jfr Spradley, 1979). 

Intervjuerna skulle kunna beskrivas som semistrukturerade (Fontana och Frey, 
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2000) då jag hade en intervjuguide där jag hade noterat områden som jag ville 
diskutera. Till exempel behandlades frågor om personens bakgrund, utbildning och 
yrkeserfarenhet samt om företaget och projektet och det arbete som projektledaren 
har. Intervjuerna varade i ungefär en och en halv timme var och närmade sig emellanåt 
informella samtal som nu och då avbröts med en ny fråga för att byta inriktning när 
det tidigare samtalsämnet började bli väl genomlyst. Oftast bad jag den intervjuade 
att berätta om till exempel projektet och följde sedan upp med frågor om det var 
något jag inte uppfattade eller förstod och om det var något område som jag ville att 
han eller hon skulle fördjupa sig i. 

Vid intervjun med Diana användes denna också till att kontrollera detaljer som 
jag inte riktigt förstått under veckan då jag observerade David samt att ytterligare 
fördjupa kunskapen om projektets organisation.

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant vilket gjorde att jag än en gång 
fick höra diskussionen och dessutom fick läsa delar av den flera gånger. På detta sätt 
kunde jag få ett större grepp om vad som sagts vilket underlättade senare analys. 

Observationer, samtal och dokument

Efter intervjuerna följde alltså observationer. Syftet med dessa var att få förstahands-
information och att skapa en egen bild av vad projektledarna gör utan att informationen 
först skulle gå via respondenterna och tolkas av dem (Alvesson och Deetz, 2000: 
87 f ). Det finns många olika typer av observationer och Yin skiljer mellan ”Direkt 
observation” och ”Deltagande observation” (Yin, 1989). Direkt observation innebär 
att den som observerar försöker hålla distans och studerar fenomen utifrån utan att 
delta i det som observeras. Yin ger som exempel på direkta observationer, att studera 
vad som händer i ett klassrum eller på en trottoar (Yin, 1989: 91). Vid deltagande 
observationer är den som observerar närmare objekten och deltar i möten och spelar 
en mer eller mindre aktiv roll i det som studeras. Ett exempel på detta kan vara att 
flytta till det område som ska studeras i syfte att lära känna människor och delta i det 
vanliga livet som sker där (jfr Yin, 1989: 92). 

Intrycket jag får av direkt observation är att detta används när forskaren vill hålla 
distans och påverka så lite som möjligt i syfte att hålla sig objektiv till den situation 
eller det fenomen som studeras. Den mer etnografiska, deltagande observationen, 
handlar mer om att komma nära och försöka komma under ytan och se och förstå 
människors handlande utifrån vad de säger och gör och hur de tänker (Alvesson 
och Deetz, 2000). Det handlar om att förstå situationen eller fenomenet utifrån 
de studerades synvinkel (Spradley, 1979). Genom att komma riktigt nära, menar 
Jorgensen (1989), och leva som och med de studerade kommer den som observerar 
närmare och därmed minskar den distanserade objektiviteten. 
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Syftet med den här studien var ju att analysera vad projektledarna gör och 
därför studera hela arbetet. I tidigare intervjuer har jag fått indikationer om att 
projektledarnas arbete i korta projekt inte stämmer överens med den gängse bilden 
av projektledning och dessutom är det, som jag nämnt tidigare, fortfarande relativt 
okänt vad projektledarnas arbete innebär. Enligt Jorgensen är det speciellt för 
frågeställningar som dessa som deltagande observation är passande. Enligt honom 
fungerar deltagande observation speciellt bra när (Jorgensen, 1989: 12 f ):

1. fenomenet som studeras är dåligt känt 
2. det råder skilda meningar mellan de som deltar och utomstående om vad 

fenomenet innebär
3. fenomenet är otydligt eller dolt för dem som är utomstående, eller
4. fenomenet är dolt för allmänheten på grund av att det inte är accepterat eller 

att det är olagligt

Deltagande observation skulle därmed vara det naturliga valet för denna studie 
eftersom projektledarnas arbete är relativt okänt, enligt projektledaren som tidigare 
intervjuats råder det delade meningar om vad arbetet innebär och för en utomstående 
är det svårt att ha så mycket insikt i vad arbetet innebär. Deltagande observation ger 
därmed en möjlighet att tränga djupare i vad projektledarnas arbete innebär. 

För att få mer kött på benen och en förståelse av hur en etnografisk studie går till 
började jag läsa litteratur om etnografi och deltagande observation. Jag insåg att man 
som observatör observerar, men min stora fråga var vad som stod i anteckningarna 
när man kom hem. Alltså, vad mina handledare brukar kalla ”instant analysis”, vad är 
det man ser när man är på plats och vilka tankar är det man tänker om det, när man 
ser det. Vad och hur antecknar man för att senare kunna göra en analys som håller? 
Det mest praktiska rådet kom från Jorgensen (1989: 8) där han beskrev hur man 
vanligtvis rekommenderar andra att pröva sig fram. 

People interested in participant observation have been encouraged 
to become apprentices to a master practitioner, review classic 
studies exemplifying it, and go into the field and learn from direct 
experience.

Jag hade ingen att följa med som lärling så jag frågade istället kollegor som gjort 
olika typer av observationer om hur de gjorde och hur det fungerade. Jag läste också 
böcker av Spradley (1979; 1980) som gick igenom den etnografiska studien steg för 
steg och gav ett förhållningssätt och en struktur för första analys som var värdefullt 
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för studiens utveckling. Slutligen gav jag mig ut på ”fältet” för att prova mig fram och 
för att lära av mina egna misstag och lära mig mitt sätt att göra observationer. 

Observationerna gick till så att jag följde i princip varje steg projektledaren 
tog och noterade vem han/hon pratade med, om vad de pratade, vilken tid och var. 
Jag noterade också annat arbete som utfördes, vad de gjorde och när. När de gick 
på möten följde jag med och noterade vilka som var med, hur de satt, varför de 
träffades, vad som diskuterades och eventuella andra iakttagelser. När de arbetade 
vid skrivbordet satt jag strax bakom och läste deras rapporter, läste på datorskärmen 
om förändringsbegäran eller projektets utveckling eller den e-post som de läste eller 
skrev. På rasterna satt jag med vid kaffebordet och flera gånger åt jag lunch med de 
jag observerade. I samband med observationerna fördes kontinuerliga samtal med 
projektledarna om vad som hände och vad olika händelser eller handlingar betydde 
eller syftade till. Dessutom hade jag fri tillgång till dokument vilket ledde till att jag 
också tog del av många sådana både projektets officiella rapporter och en hel del 
epostkommunikation och projektledarnas egna planeringsdokument. 

Vid observationerna försökte jag i möjligaste mån följa projektledarnas önskemål 
vilket ledde till att när jag följde David, som oftast arbetade mellan 7 och 16, så fick 
han ha första timmen på morgonen ifred så han kunde förbereda dagens arbete. 
Vid observationerna av Diana önskade hon att jag inte skulle delta i två möten, ett 
fackligt möte och ett strategiskt möte med företaget. I övrigt följde jag med i princip 
överallt då det inte krockade med mina egna åtaganden. 

Vid de tillfällen då jag inte varit med blev jag sedan grundligt insatt i vad som 
hänt och genom att vara med på följande möten fick jag en inblick i vad som sagts 
på möten där jag inte deltagit. När jag hade varit borta berättade David vad han 
gjort och vilka han pratat med och om vad. Eftersom företaget är låst måste jag varje 
morgon bli hämtad vid entrén så tiden på väg upp till kontoret användes till att sätta 
mig in i morgonens arbete och vad som hänt sedan vi sist sågs. 

Under studiens gång skedde en del förändringar. När jag återkom för den andra 
omgången av observationer fick jag ett eget nyckelkort vilket gjorde att jag kunde 
röra mig fritt i lokalerna och inte längre behövde bli hämtad vi dörren varje morgon. 
Förutom denna praktiska förändring så förändrades också inriktningen på framför 
allt observationerna. Dels så skulle jag vilja påstå att mitt deltagande förändrades från 
ett att under de första dagarna ha suttit mycket tyst och bara tagit in information 
och gjort noteringar till att mer och mer bli synlig, framför allt i informella samtal. 
För att inte påverka projektledarens arbete alltför mycket negativt fanns det tillfällen, 
då jag kände att min närvaro var alltför störande, då jag valde att läsa egna papper 
istället för att läsa på skärmen eller att lyssna på ett samtal med en av medarbetarna. 
Å andra sidan fanns det också tillfällen då jag engagerade mig mer i arbetet, som när 
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jag hjälpte till att korrekturläsa och ge kommentarer i ett av de styrande dokumenten 
som Diana skrev under den andra observationsveckan. På så sätt blev jag inte bara en 
som iakttog utan jag deltog och fick därmed en större inblick i dokumentet och vad 
det innebar. 

Det skedde också en övergripande förändring när det kommer till fält-
anteckningarna som skulle kunna beskrivas som att ju längre tiden gick desto mer 
övergick noteringarna av tid mot att mer notera innebörder och samband. Detta 
styrdes både av en ökad förståelse för hur organisationen fungerade och vad som 
hände i den och dessutom av inriktningen att följa Spradleys (1979) beskrivning av 
att mer och mer fokusera studien ju längre den pågick. 

E-post

Efter att observationerna var av slutade skickade jag e-brev där jag bad projektledarna 
att svara på några frågor om hur de tyckte att observationerna fungerade och om 
de hade synpunkter på mitt agerande och idéer på hur jag skulle ha gjort för att 
underlätta för dem. Jag bad dem också skriva några rader om hur veckan var jämfört 
med andra veckor. Det som framkom i deras svar var att vi hade hittat lösningar som 
hade passat dem relativt bra även om de till viss del kände att de hade ”skärpt sig” 
trots att de försökt vara naturliga. 

Senare skickade jag även ett par e-brev för att få svar på vissa frågor och oklarheter 
omkring intervjuerna eller observationerna i syfte att förstå mer av mina anteckningar 
eller om det var något som jag inte uppfattat. 

Sekretess och respekt – Att inte kunna berätta allt

En förutsättning för att få sitta med på alla möten och för att kunna få svar på 
frågor och läsa interna dokument, var att skriva under en sekretessförbindelse med 
företaget. Denna innebär att jag inte får publicera något utan att det först blir läst av 
projektledaren eller linjechefen. Det var mycket värt eftersom frågan kom upp vid 
några tillfällen i samband med möten då jag satt med. Utan sekretessförbindelsen 
skulle jag med andra ord fått lämna mötet och därmed inte fått samma tillgång till 
information. Det gjorde också att projektledarna aldrig behövde tänka på vad de sa 
inför mig utan kunde sköta sitt jobb fritt. 

För att tillgodose företagets önskemål om sekretess har jag gett alla företag 
och personer nya namn. Jag har också gett produkter och versioner nya namn samt 
undvikit att berätta vad som produceras. Datum för när händelser skedde eller var 
planerade att ske har också uteslutits i syfte att i möjligaste mån skydda företaget. 
I och med detta har jag i vissa avseenden gått längre och anonymiserat mer än vad 
företaget krävde i syfte att också skydda individer. Som Murphy och Dingwall (2002) 
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påpekar så kan det trots alla försök att dölja identiteter vara svårt, speciellt när det varit 
känt att studien genomförts med vissa personer. Andra personer inom organisationen 
kan troligen utan allt för stor svårighet identifiera de studerade projektledarna och 
kanske några personer till men förhoppningsvis ska det vara svårare för utomstående 
att identifiera organisation och personer. 

Efter att materialet var sammanställt och uppsatsen i det närmaste färdig 
skickade jag ett exemplar till dem var för att de skulle läsa och kommentera om 
det var något som jag av sekretesskäl inte fick skriva eller om det var något som jag 
hade missuppfattat. Jag besökte dem sedan för att under en knapp timme diskutera 
deras kommentarer. Deras kommentarer ledde till vissa små justeringar som inte hade 
någon större betydelse för innehållet i det jag skrivit och ville presentera.

Sekretessavtalet var tecknat mellan mig och representanter för företaget och 
rörde bara företagets angelägenheter. Men, i och med att organisationen består av 
ett stort antal individer fanns det inget avtal som styrde hur jag skulle hantera dessa 
personers integritet. Genom att man lever ganska nära den man studerar och att 
många av de personer som kontaktar projektledaren i det här fallet, troligen inte alltid 
tänker på att de är observerade och vad det kan få för konsekvenser så är det viktigt 
att fundera över hur och vad man beskriver av de man ser. 

Det finns därför händelser som observeras men som om de måste återges måste 
göras med sådan respekt att den person som avbildas inte lider någon skada. Det är 
därför viktigt att försöka ha sådan respekt för dem man studerar så att man strävar efter 
att vålla dem så lite skada som möjligt. Detta har i denna bok vid ett tillfälle inneburit 
att jag har arbetat med ett textstycke under lång tid för att försöka formulera mig 
så att rätt poäng gick fram men att en person, som egentligen inte alls fokuserades 
i studien, inte skulle bli uthängd och sedd som skurken i sammanhanget, när det 
egentligen var systemet och rutinerna runt personen som hade brustit. 
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Metodologiska erfarenheter

Efter att metoden använts vid en studie kan man konstatera att jag fått vissa lärdomar 
och dessa erfarenheter ska nu kort diskuteras. Även om jag eftersträvade en djupare 
etnografisk studie, är det tveksamt om det verkligen var vad som uppnåddes. En 
etnografisk studie är en studie under längre tid av en organisation eller grupp (Alvesson 
och Deetz, 2000) men den begränsade tid som jag observerade projektledarna gjorde 
att det var svårt att nå riktigt djup i alla aspekter. Jag nöjer mig med att kalla det 
observationer av projektledare och räknar med att vid senare studier arbeta mer på 
att nå djupare. 

Jag kan konstatera att jag samlade mycket av den information som tidigare 
studier av chefer hade vilket gör att det är möjligt att i viss utsträckning jämföra 
projektledarna med dessa. Jag har också fått material som ger information om den 
situation där projektledarna befinner sig och hur det är att arbeta i ett företag och 
projekt som dessa. Genom att samla information om den organisatoriska kontexten 
har jag också fått information som gett nya perspektiv på multiprojektorganisationer. 
Något som däremot skulle kunna förbättras till kommande studier är detaljnivån i 
noteringarna från de spontana möten som skedde mellan alla planerade möten samt 
av vad arbetet mellan mötena gick ut på. 

Genom att studera anteckningarna från observationerna framträder också ett 
mönster; ju senare anteckningar desto utförligare, mer heltäckande och detaljerade, 
var de. Detta kan ha flera anledningar. Dels kan det bero på ökande förståelse av 
organisationen och det som händer och dels kan det handla om utveckling av 
tekniken att uppfatta och notera det som händer. Detta skulle kunna innebära att 
vissa delar kan ha blivit missade under den första tiden vilket skulle kunna medföra 
att jag fått mer information om Diana, som studerades sista veckan, än om David, 
som studerades första veckan. För att undvika detta vid framtida studier skulle det 
vara lämpligt att varva observationer av de olika projektledarna, till exempel varannan 
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vecka, för att minska inverkan av tidigare eller senare observationer. 
Ett ytterligare sätt att utveckla anteckningarna skulle vara att skriva mer egna 

tankar i samband med observationerna. Till exempel: Vad tänker jag när jag ser detta 
och hur skulle det kunna hänga ihop med annat jag sett? Noteringar som denna 
skulle ge värdefull information och stöd i samband med senare analys av materialet. 
Vid studier under en längre tid skulle också mer arbete läggas på att vissa dagar 
fokusera på vissa kategorier av händelser eller, på det sätt som Spradley (1980: 34) 
beskriver, efterhand fokusera på en allt snävare del av frågeställningen. 

Vid studien av dessa projektledare strävade jag efter att störa så lite som möjligt 
vilket innebar att jag ibland var onödigt försiktig och tyst. Om man läser till exempel 
Jorgensen (1989) så menar han att deltagande observation handlar om att delta och 
vara mer eller mindre aktiv. För att komma nära (Alvesson och Deetz, 2000) så kan 
man inte vara rädd för att lära känna objekten eller för att mista sin objektivitet. För 
att uppnå detta, och för att få en mer naturlig relation måste relationen öppnas upp 
för mer frågor och diskussion, vilket också skedde mer och mer under studietiden. 
Med ökande förståelse för projektledarnas arbete kan det också bli lättare att se de 
tillfällen då det fungerar och passar att ställa frågor och diskutera och de tillfällen då 
den inte fungerar så bra. På detta sätt kan samtalet öka och därmed också förståelsen 
för arbetet. En viss utveckling i denna riktning kan anas under de veckor som 
projektledarna nu har studerats. 

I de diskussioner som nu fanns spelade sekretessavtalet en stor roll. Detta 
hjälpte till att öppna upp och gjorde att alla frågor kunde besvaras och alla dokument 
kunde visas eftersom risken för att sekretessbelagd information skulle föras vidare 
var minimerad. Detta gjorde att jag fick tillgång till alla interna dokument och 
rapporter som jag frågade efter och kunde därmed lättare sätta mig in i det arbete 
som projektledarna utförde. I samband med ett möte ifrågasattes det om jag kunde 
vara med eller inte men i och med sekretessavtalet fanns det inga hinder varför alla 
pratade fritt och jag fick mycket god inblick i projektet och det arbete som utfördes.   

Avslutningsvis måste det noteras att en metod måste utvecklas för att identifiera 
och registrera arbete som sker utanför studietid, till exempel det som sker i hemmet på 
kvällar och helger. Under denna studie rapporterade David detta dagen efter men det 
var svårt att kontrollera detta. Som komplement till observationerna skulle möjligen 
någon form av dagbok (jfr Stewart, 1965) där projektledaren beskriver sin dag, vara 
ett tänkbart alternativ. 
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Del IV 
 
 
 

Fälterfarenheter

I samband med intervjuer och observationer så lär man känna personer och 
organisationer, i alla fall till en viss del. I de närmaste kapitlen ska jag redogöra för 
hur jag har uppfattat SoftCorp18 , projektledarna och deras arbete. Kapitlen som rör 
avhandlingens empiri kan därför sammanfattas med frågorna Vem?, Hur? och Vad? 
Vem handlar om personer och organisationer och inledningsvis ska vi därför träffa 
projektledarna och organisationen. Därefter ska vi följa med David en vecka och 
se hur arbetet ser ut och hur det förändras över tid. Den empiriska delen avslutas 
med ett antal exempel på vad projektledaren gör utifrån tre olika kategorier; möten, 
förändringar och planering. 

18 Företaget där studierna genomfördes kallas för SoftCorp vilket är ett fingerat namn som syftar på 
de mjukvaruprodukter som produceras. Uppdragsgivaren kallas för InnCorp.
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Möte med David 

När jag kommer in genom dörrarna på SoftCorp är det med en viss spänning jag 
går fram till receptionen för att meddela att jag har kommit för att träffa David, 
projektledaren. Jag får visa legitimation, skrivs in i en liggare och får en bricka att 
fästa på skjortan. På brickan står det ”Besökare” och om jag skulle behålla brickan 
längre än den dag jag ska vara där skulle etiketten där datumet nu står, efter någon 
dag lysa rött, Invalid – ogiltig. Jag blir ombedd att sätta mig ner och vänta medan 
receptionisten ringer upp David för att meddela att jag kommit. 

Medan jag sitter i receptionen och väntar funderar jag lite på om jag är tillräckligt 
förberedd, om bandspelaren fungerar, hur bra kontakt jag ska få och om jag är rätt 
klädd. Vad är det för klädkod på företaget? Jag vill inte sticka ut utan vill försöka få 
en bild av mig som en person som finns på ungefär samma nivå och som de kan få 
förtroende för. När David några minuter senare kommer ner till receptionen kommer 
han fram, tar i hand och presenterar sig. Han är klädd som jag, i bleka jeans, skjorta 
och tennisskor. Jag hade inte fel där i alla fall, tänkte jag. 

Vi går mot dörren och han släpper in mig genom de låsta svängdörrarna. 
David går före mig genom huset, uppför några trappor och genom ytterligare några 
låsta dörrar. Vi fortsätter upp till hans rum och på vägen visar han lite av företagets 
lokaler och vi pratar lite om det arbete som företaget gör och vad det är för jobb 
som han har. På hans rum presenteras jag för hans assisterande projektledare och 
projektadministratören innan vi går till det rum som han bokat för vårt samtal. 

 
–

Anledningen till att jag några veckor tidigare kontaktade SoftCorp var att jag i samband 
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med mina tidigare studier hade intervjuat ett antal projektledare där. Jag började 
därför med att försöka få tag på dem som jag då hade intervjuat men de hade nu fått 
nya arbetsuppgifter eller slutat inom SoftCorp. Jag kontaktade därför åter Johan, som 
är linjechef och den som hjälpte mig förra gången, och bad honom att hjälpa mig att 
komma i kontakt med några som nu arbetade som projektledare. Jag beskrev att jag 
ville träffa projektledare för att intervjua dem och för att senare eventuellt observera 
deras arbete. Sedan jag i grova drag presenterat den studie som jag planerade så lovade 
han att han skulle prata med ett par projektledare. Han sa att projektledarna arbetade 
i samma projekt och att han skulle be dem att kontakta mig och poängterade att han 
inte kunde lova att jag skulle få följa med och observera dem, det skulle de själva få 
avgöra, men han accepterade det hela utifrån företagets synvinkel. 

När jag efter några dagar blev kontaktad av David berättade jag än en gång vad 
jag ville, att jag ville träffa honom för en intervju och samtidigt diskutera möjligheten 
att få observera honom under hans arbete. Han var försiktigt positiv så jag kände mig 
ganska lugn i och med att vi under samtalet bokade in tid för en första intervju och 
bestämde att vi då också skulle diskutera eventuella observationer. 

 
–

David visar vägen vidare och på vägen till ett konferensrum passerar vi en vägg där ett 
stort pappersark med ett Gantt-schema är uppklistrat. ’Där är ett schema av projektet’, 
säger David. Konferensrummet har ett ovalt bord där det står en konferenstelefon 
mitt på bordet och hänger en White Board på ena kortväggen. Runt bordet står det 
ett knappt tiotal stolar och jag förstår att det är här de brukar hålla sina möten. David 
pekar på en av stolarna och medan han stänger dörren ber han mig att slå mig ner. Jag 
frågar om det går bra att jag spelar in vårt samtal och när han accepterar börjar jag att 
ställa upp bandspelare och mikrofon. Med bandspelaren på plats och när jag börjar 
spela in är samtalet lite trevande så jag ber honom första att berätta lite om vem han 
är och om företaget. 

David berättar att han direkt efter avslutad utbildning till informatiker började 
arbeta som programmerare, eller designer, inom InnCorps organisation för ungefär fem 
år sedan. Med ledarerfarenhet från gruppbefälsutbildning under värnplikten började 
han redan efter ett knappt år att leda mindre projekt och olika produktionsteam. 
När han sedan fått erfarenhet från flera olika produkter inom projektet hade han en 
bra bakgrund för att börja som projektledare. När studien inleds har han haft denna 
position ungefär en månad. Detta har inneburit ganska mycket arbete, 46-50 timmar 
per vecka berättar han när han senare kontrollerat sin tidrapportering, men de långa 
arbetsdagarna har inte bara berott på att han är ny på jobbet. Det har också varit 
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problem med en leverans där en kund upptäckte ett fel som var komplicerat att lösa. 
Detta resulterade i mycket mer arbete både för David och för hans teammedlemmar. 
Han hoppas dock att han, när han kommit in i jobbet lite mer, ska kunna jobba 
mindre övertid och ägna mer tid åt sin sambo och sina två barn. Bland annat vill han 
fortsätta att vara tränare för sin sons fortbollslag vilket det har varit svårt att hinna 
med sedan han började som projektledare. 
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SoftCorp

När vi sitter vid bordet och pratar så ber jag David att berätta om företaget och 
han beskriver SoftCorp som en del av en internationell koncern med drygt 10 000 
anställda. Av dessa arbetar drygt 100 personer vid SoftCorp, framförallt med 
produktion av mjukvara.

Branschens snabba utveckling ställer höga krav på de företag som vill delta 
i konkurrensen och på senare tid har detta lett till svårigheter för många företag 
som därför har försökt att effektivisera verksamheten. I samband med en sådan 
omorganisation knappt ett år tidigare, såldes SoftCorp till de nuvarande ägarna. 
Några personer är fortfarande anställda av de tidigare ägarna men finns kvar i samma 
byggnad som SoftCorp, några har lämnat organisationen för nya jobb men större 
delen av de anställda finns kvar i den nya organisationen. 

Verksamheten består av kontraktsbunden produktion åt InnCorp, de föregående 
ägarna, vilket medför att arbetet till stor del liknar det som var före ägarbytet. Det 
är fortfarande ett nära samarbete med samma personer som tidigare. Kontakten 
sker främst via telefonmöten men ibland hålls också projektmöten hos InnCorp 
eller SoftCorp då projektledarna, av vilka David är en, för de olika delprojekten i 
Subprojektet för mjukvara kommer. 

Samtidigt som mycket är sig likt sedan före försäljningen av SoftCorp, kan man 
ana att det vuxit fram en viss tävlan mellan de olika organisationerna. Denna tävlan 
syns dels i en rädsla hos SoftCorp att förlora uppdraget och dels i att InnCorp strävar 
efter att behålla så mycket information och kunskap som möjligt inom företaget. Det 
senare märks bland annat genom att SoftCorp mer och mer utestängs från servern där 
mycket av informationen lagras. Detta har fått en del märkliga konsekvenser, bland 
annat att de på SoftCorp inte längre kommer åt kontaktinformation för dem som de 
arbetar med, men också att de fått problem att ansluta till servern med information 
om förändringshantering och felrapporter. 
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Inom SoftCorp är det en mer eller mindre uttalad strävan att de ska vara bättre 
än InnCorp när det till exempel gäller kvalitet. De fokuserar också mycket på att hålla 
en hög servicenivå och en attityd om att inga problem är stora nog att knäcka oss 
– ’Vi fixar det’. 

Det finns en viss oro för att de i framtiden ska bli tvingad att göra nedskärningar 
inom SoftCorp om de inte kan hitta nya kunder eller nya uppdrag. Samtidigt är det 
osäkert vilka möjliga uppdrag de enligt kontraktet med InnCorp kan åta sig. Det 
ligger dessutom en önskan från InnCorp att ’slimma’ organisationen för att minska 
kostnaderna samtidigt som de konstaterar att det går åt mycket tid i projekten. Alltför 
mycket extra tid i projekten leder till att budgeten överskrids och en omförhandling av 
denna krävs med godkännande av InnCorp om de ökade kostnaderna är acceptabla.

Innan jag lämnar David bestämmer vi att jag kommande vecka ska få följa med 
honom för att göra observationer av hans arbete. Vi pratar också med den person som 
har ansvar för sekretessen på företaget och hon lovar att hon ska se till att ta fram ett 
sekretessavtal som jag senare ska skriva under. Jag lämnar företaget för den här gången 
med ett löfte om en fortsättning genom observationer. 



91

Möte med Diana 

Ett par veckor senare kommer jag tillbaka till SoftCorp för att göra ytterligare en 
intervju. Den här gången är det Diana som jag ska träffa. Hon jobbar som assisterande 
projektledare i Davids projekt. Vid det här tillfället har jag redan observerat David i 
en vecka och har då fått en ganska god bild av företaget och av vad David gör. Jag har 
också träffat Diana ett par gånger i samband med observationerna av David och vi 
kom då överens om en tid då vi skulle kunna träffas för en intervju. 

Även denna gång sitter jag och väntar i receptionen på att hon ska komma och 
släppa in mig genom svängdörrarna. Jag vet att hon numera vet vem jag är men att 
hon verkar lite osäker på vad jag egentligen är ute efter. Hon har kommenterat mitt 
antecknande flera gånger under den föregående veckan och undrat över vad det är 
jag skriver i mitt anteckningsblock. Jag har ganska kort förklarat det tidigare men 
bestämmer mig för att inleda intervjun idag med en lite mer grundlig introduktion 
till mitt forskningsprojekt. När Diana kommer så släpper hon in mig och frågar om 
hon ska visa mig runt men jag svarar att David visade det mesta så vi går direkt till det 
konferensrum som hon bokat. Detta rum ligger i en annan del av huset men liknar 
mycket det som David och jag satt i vid den tidigare intervjun. 

Efter att ha fått tillåtelse att spela in intervjun och när bandspelaren är på plats 
inleder jag vårt samtal med att i grova drag försöka beskriva vad jag vill studera och 
hur jag kommit fram till den frågeställningen. Hon antyder att hon tycker att det 
verkar intressant och relevant och att hon gärna svarar på mina frågor ’om det kan 
vara till hjälp’. Jag försäkrar henne att jag är mycket intresserad och låter henne börja 
med att berätta vem hon är och lite om sin bakgrund. Jag hoppas att hon genom 
att få prata om något som hon vet att hon kan och känner till ska bli mer bekväm i 
intervjusituationen.

Diana berättar att hon började arbeta inom InnCorps organisation för 18 år 
sedan, efter att ha läst en tvåårig högskoleutbildning till dataingenjör. Till att börja 
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med jobbade hon med design av programvara inom en annan verksamhetsgren men 
under de senaste sex, sju åren har hon allt mer övergått till projektledning och har 
varit både projektledare och assisterande projektledare under olika perioder. Under 
samma tid har hon också bytt verksamhetsgren och hamnat inom den gren där det 
projekt hon nu arbetar med befinner sig. Bytet av verksamhetsgren skedde i samband 
med flytt till den ort där hon nu arbetar. När SoftCorp bytte ägare för ett år sedan 
följde Diana med in i den nya organisationen. 

Samtidigt som Diana arbetar som assisterande projektledare är hon också fackligt 
jämställdhetsombud. Tyvärr finns det inte så mycket tid att ägna sig åt dessa frågor 
då projektledarrollen tar mycket tid. Ibland känns det som att arbetstiden inte riktigt 
räcker till och det är ganska vanligt att det följer med en del arbete hem. Men, hon 
menar att eftersom hon har sambo och ett barn måste hon prioritera rätt mycket i 
jobbet för att det inte ska svälla och inkräkta allt för mycket på familjelivet. Under 
den vecka som jag följde henne arbetade hon ungefär 42 timmar vilket hon såg som 
ganska normalt. 
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Projektet

Trots att jag redan har fått en ganska god bild av det projekt som Diana och David 
arbetar i, ber jag henne att berätta om projektet. Jag vill försäkra mig om att det 
sätt som jag uppfattat projektet är en rättvisande bild och dessutom har jag några 
funderingar och några detaljer som jag funderat på efter att jag träffat David och inte 
kunnat få klarhet i på egen hand. 

Projektet drivs på uppdrag av den tidigare ägaren. För att beskriva och försöka 
förstå projektet behöver man se det från olika vinklar. Dels är det ett delprojekt 
till Huvudprojekt C, men också till Huvudprojekt A och B. Huvudprojekten är 
hierarkiskt indelade och det studerade Designprojektet vid SoftCorp befinner sig 
några hierarkiska nivåer ner. Indelningen i de olika projekten och teamen är gjord 
efter funktions- och produktområden. 

Sett på ett annat sätt, delas projekten in i inkrement, delprojekt, som ligger 
fördelade över tiden. Dessa inkrement skär igenom och påverkar, eller snarare påverkas 
av, huvudprojektets olika delar samtidigt. I båda dessa beskrivningar framträder en 
multiprojektmiljö som påverkar varje enskilt projekt på olika sätt. 

 
–

Huvudprojekten är hierarkiskt indelade i ett antal projekt som i sin tur är indelade 
i flera underprojekt, se figur 9. I ett av dessa, Subprojektet för mjukvara, finns 
det studerade projektet ”Design” som är knutet till SoftCorp. Där finns även ett 
designprojekt som är knutet till InnCorp och därmed befinner sig på annan ort. 
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Figur 9. Bild över projektorganisationen med det studerade projektet hos SoftCorp markerat med 
streckad linje (------). 

Vidare finns ett projekt som testar mjukvaran, ett som jobbar med 
mjukvarusystemen och ett projekt som utvecklar och underhåller utvecklingsverktyg. 
De tre senare är uppdelade så att ett team finns hos SoftCorp och ett annat hos 
InnCorp. Designprojektet vid SoftCorp är alltså ett delprojekt till Huvudprojekt 
C. Detta huvudprojekt har föregåtts av två stycken, A och B, liknande projekt 
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som utvecklat liknande system som Huvudprojekt C. Huvudprojekt A är avslutat 
och hanteras idag i ett underhållsprojekt, där rättningar av fel m.m. görs, medan 
Huvudprojekt B fortfarande är i slutfasen. Dessa två tidigare projekt har haft en 
liknande organisatorisk struktur där designprojektet befunnit sig på ungefär samma 
plats som det gör nu under Huvudprojekt C. De olika huvudprojekten har till 
största delen separata organisationer men när det gäller Subprojektet för mjukvara så 
hanteras samtliga huvudprojekt, Underhåll, B och C, gemensamt. Det finns därför 
tre projektledare som på subprojektnivå fokuserar på var sitt huvudprojekt, Ada har 
hand om Underhållsprojektet, Bertil fokuserar Huvudprojekt B och Cesar fokuserar 
det senaste, och mest aktuella, Huvudprojekt C. Cesar har också ett övergripande 
ansvar för Subprojektet för mjukvara. 

Designprojektet hos SoftCorp leds av David, som är projektledare, och 
Diana, assisterande projektledare, vilka tillsammans med en administratör och en 
configuration manager bildar ett projektledningsteam. Projektet består av fem team 
med teamledare, som hanterar olika mjukvaruprodukter. Totalt ingår knappt 30 
personer i designprojektet.

 
–

För att se projektet ur ett annat perspektiv tittar vi på det efter en tidsaxel, figur 10. 
Varje huvudprojekt pågår mellan ett och 1,5 år men projekten indelas i inkrement, 
delprojekt, vilka produceras på åtta till tolv veckor. Under den tiden produceras ofta 
även någon eller några versioner där rättningar eller förändringar hanteras.

Man kan se det så att hela huvudprojektet med sina underprojekt passerar tidsaxeln 
och att inkrementen genomförs samtidigt i samtliga ”organisatoriska projekt”, som 
de beskrevs i föregående avsnitt. Detta innebär till exempel att både designprojektet 
hos InnCorp och designprojektet hos SoftCorp har produkter och leveranser i samma 
inkrement vid samma tid. Skillnaden mellan de olika organisatoriska projekten är 
att de ansvarar för olika produkter. Produktansvaret följer med det organisatoriska 
projektet genom alla inkrement vilket innebär att om en produkt inte ska utvecklas 
i ett inkrement så har projektet mindre jobb där. I nästa inkrement kanske nämnda 
produkt ska utvecklas vidare och då är det kanske en annan produkt som inte ska 
utvecklas.
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Figur 10.  En schematisk bild av designteamets olika projekt och delleveranser över tiden. 
Heldragna linjer visar pågående utveckling medan streckade linjer visar efterarbete, rättningar och 
underhåll. De skuggade områdena mellan lodräta linjer visar ungefärlig tid för observationerna. 
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Inkrementen innehåller olika funktionalitet vilket innebär att de först levererade 
inkrementen i ett projekt endast innehåller basfunktioner vilka efter hand kompletteras 
med mer och mer funktioner tills hela projektet är levererat med all funktionalitet. 
På detta sätt kan de testa delarna efter hand och rätta till problem i basfunktionerna 
medan de utvecklar nästa inkrement. När sista inkrementet levereras bör det alltså 
bara vara de senaste funktionerna och deras påverkan på tidigare leveranser som 
behöver testas eftersom de andra redan fungerar. Genom denna procedur finns det 
alltid en fungerande version för test eller hos kund. 

Varje inkrement planeras och definieras likt ett eget projekt med egna styrande 
dokument och resurssättning som speglar förutsättningarna och behoven i just det 
inkrementet. Vid planeringen finns en bild av vilka funktioner som ska ingå vilket gör 
det möjligt att planera arbetsfördelningen mellan de olika teamen. Efter hand som 
inkrementet pågår kan nya versioner tillkomma medan andra versioner kan avslutas 
innan de hinner bli klara för leverans. 

För varje version som levereras från design till testprojektet hålls ett leveransmöte 
där de diskuterar vad som uppnåtts och vad som eventuellt finns kvar att göra. Här 
diskuterar de också om det finns delar som de tycker kan vänta till nästa version och 
därför söker de undantag från kravspecifikationen. I annat fall beslutas för ett sista 
datum för kompletteringsleverans. 

När studien inleds pågår två huvudprojekt, B och C, figur 2. Huvudprojekt 
A, eller underhållsprojektet, och Huvudprojekt B handlar främst om rättningar i de 
senaste leveranserna. Majoriteten av arbetet utförs i Huvudprojekt C där inkrement 
Gamma är det mest aktuella och då främst Gamma 11. Version Gamma 10 levereras 
under studietiden och inkrement Delta bara precis börjar med version Delta 0. Att 
Gamma 10 levereras innebär inte att arbetet med denna version upphör. Leveransen 
sker till testprojektet vilket innebär att de hittar fel som ska åtgärdas och dessutom är 
inte önskad kvalitetsnivå uppfylld vilket ska levereras vid senare tidpunkt. Det finns 
också någon version av Beta som fortfarande inte är helt avslutad och där förändringar 
och fel fortfarande rapporteras. Under de första studieveckorna diskuteras också 
version Gamma 12 som blir inplanerad och där arbetet ska påbörjas inom kort.

 
–

Efter att ha försökt beskriva denna mycket komplexa organisation framkommer det 
att även om de håller sig inom en begränsad del av företagen så är det många projekt 
som pågår hela tiden. Om vi istället tittar på projektet ur ett multiprojektperspektiv 
ser vi att de olika projekten är beroende av varandra på olika sätt, både hierarkiskt 
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enligt figur 1 ovan och, som vi ska se senare, mellan det arbete de utför i ett inkrement 
och det arbete de utför, eller skulle ha utfört, i ett annat. Med andra ord är projekten 
både projektorganisatoriskt och tidsmässigt beroende av varandra. 

Det projektorganisatoriska beroendet kan beskrivas med att de ibland måste 
vänta på att beslut ska fattas på en högre hierarkisk nivå för att veta i vilken riktning 
de ska fortsätta arbeta. Projekten nedanför blir då beroende på när och hur besluten 
fattas. Vissa beslut berör också flera underprojekt vilka kan ha olika eller motstående 
önskemål om vilket beslut som ska fattas. Om beslutsfattarna då prioriterar det andra 
projektets argument för ett visst beslut kan detta komma att påverka projektet negativt 
och vice versa.

Det som är mer påfallande är det beroende som finns mellan olika inkrement, 
både mellan de inkrement som pågår samtidigt och mellan de som följer efter 
varandra. Inkrement överlappar ofta varandra och ett visst arbete pågår samtidigt i flera 
inkrement eftersom det ena börjar innan det förra är helt avslutat. Resursfördelningen 
är gjord för det inkrement som är mest aktuellt vid perioden och om det då skulle 
komma några sena ändringar eller att det upptäcks ovanligt mycket fel när de testar 
det tidigare inkrementets leveranser skulle detta kunna påverka arbetet i det senare. 
Det som också kan hända är att någon leverans av någon anledning blir viktigare och 
prioriteras högre än allt annat. Om alla tvingas jobba för att klara denna leverans så 
blir det övriga arbete som skulle ha utförts lidande och eventuellt försenat. I inkrement 
som pågår samtidigt handlar det alltså om att balansera så att inte ett inkrement 
får allt för mycket att göra eftersom den tiden måste tas någonstans ifrån och om 
sluttiden ska hållas måste mindre arbete utföras på andra inkrement.

Som tidigare noterats, delas huvudprojekten in i olika inkrement efter när olika 
funktioner ska finnas med och levereras. Detta medför att också inkrement som ligger 
efter varandra i tid är beroende av varandra. Eftersom olika inkrement bygger på 
varandra så blir det avgörande för arbetsbördan i det kommande inkrementet vilken 
version i det tidigare inkrementet som det nya ska bygga vidare på. Vilka ändringar 
och fel har gjorts och rättats till och vilka finns kvar att göra i det nya inkrementet. 

Det som här har skrivits om inkrement gäller också i stor utsträckning för hela 
projekten. De bygger på varandra och överlappar varandra till viss del varför liknande 
beroende förekommer mellan de olika huvudprojekten som mellan olika inkrement. 

Något som ytterligare komplicerar situationen för projektet är att det, förutom 
nämnda beroende, också påverkas av linjeorganisationen i två olika företag. Dels i 
ägarföretaget som ansvarar för personalen och har vissa krav på hur de ska arbeta 
i projekten och dels hos InnCorp som är kund och som ställer krav på lönsamhet, 
resultat och kvalitet. 
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–

Nu när vi träffat några av de iblandade ska vi titta lite närmare på hur projektledaren 
arbetar. Vi ska följa David under en hel vecka för att få en bild av hur hans arbete ser 
ut.  
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En vecka19 som projektledare

Tisdag

Det är en helt vanlig tisdagsmorgon och klockan har just passerat kvart i sju när David 
kommer och parkerar sin bil för att börja sin dag på SoftCorp. När han kommit in i 
receptionen använder han sitt passerkort för att komma igenom de låsta svängdörrarna 
och in i den del av byggnaden där kontoren ligger. På vägen till kontoret på fjärde 
våningen passerar han fikarummet och tar med sig en kopp kaffe innan han tar hissen 
upp. I korridoren hejar han på några andra projektledare och byter några ord med 
linjechefen om matchen de båda såg på TV igår kväll. Väl inne på sitt rum hänger han 
av sig jackan bakom dörren, sätter sig vid skrivbordet och loggar in i datorn. Sedan han 
gick hem igår vid fyratiden har han fått ungefär 20 e-mail. Flera av dem kommer från 
projektledarna i de andra delprojekten och innehåller de senaste progressrapporterna 
med information om de olika projektens utveckling under den senaste veckan. Han 
skriver ut dem och går iväg till skrivarrummet för att hämta rapporterna och häfta 
ihop dem. Samtidigt passar han på att byta några ord med en av teammedlemmarna 
som också börjat sin dag tidigt. Han frågar hur det gått med den felrapport som kom 
in igår eftermiddag och undrar om de hittat någon lösning och hur lång tid han tror 
att det ska ta. Efter att ha fått dessa uppgifter går han tillbaka till rummet och ögnar 
igenom några andra mail. 

Så snart David har svarat på de två mest överhängande e-breven övergår han till 
att titta på utvecklingen vad det gäller felrapporter och ser att det kommit in fem nya 
sedan han gick hem igår och att fyra har fått sin lösning på samma tid. Det innebär 

19 Detta kapitel beskriver en arbetsvecka för David. Veckan är inte fullt ut en kalendervecka utan 
dagarna som återges i kronologisk ordning är hopplockade från tre, på varandra följande veckor. 
Tanken är att ge läsaren en bild av hur en typisk arbetsvecka ser ut samtidigt som den ger insikt i 
hur olika händelser utvecklas över tid och vilken roll projektledaren spelar i detta. 
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att teamen just nu verkar lösa fel nästan lika fort som det kommer in nya men att de 
fortfarande ligger lite efter. Idag på morgonen finns det 23 felrapporter som berör 
Davids olika team (jfr figur 3) och som fortfarande väntar på att få en lösning. 

Figur 11. Delprojektet för design hos SoftCorp.

I ett annat datorprogram ser han att de flesta produkterna håller grön nivå efter 
nattens bygge20. Det innebär att de ligger i fas med planeringen och att de funktioner 
som skapats hittills håller godtagbar kvalitet. Det verkar bara vara två produkter som 
ligger lite sämre till och han besluter sig för att prata lite med teamledarna för de team 
som har hand om de produkterna innan det första mötet klockan nio. 

Han sätter sig för att läsa de progressrapporter som han tidigare skrev ut och 
jämför de andra projektens utvecklig med den utveckling som skett i hans eget 
projekt. När han kommer till det andra designteamets rapport så måste han gå och 
fråga teamledaren för det team som sitter närmast om hur det går med utvecklingen 
av en av deras produkter. Han får veta att InnCorps designteam verkar ligga efter men 
att det inte stör produktionen i Davids team eftersom interfacet, kontaktytan, mellan 
de olika produkterna är så tydlig så hans team kan slutföra sin produkt och ligger 
faktiskt lite före planeringen just nu. 

Medan han fortfarande sitter och läser kommer en av teamledarna förbi och 
berättar att hon har ett förbättringsförslag för en produkt vilket skulle kunna underlätta 
utvecklingen av den och därmed spara en hel del tid. David, som tidigare arbetet med 
den aktuella produkten inser snabbt poängen med förbättringen och lovar att ta upp 

20 Varje kväll skickar samtliga programmerare in den kod som producerats under dagen för att den ska 
sättas samman. Under natten byggs sedan de olika delarna ihop och man får en uppfattning av hur 
långt arbetet är gånget och hur de olika bitarna fungerar ihop.
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det med Caesar. 
När han läst igenom alla rapporter och noterat frågor och funderingar i 

marginalerna på flera av dem så pratar han en stund med Denise som nu kommit 
och sitter vid skrivbordet bredvid. Hon var på ett förändringshanteringsmöte igår 
och hon berättar att den CR21 som allra mest verkade hota tidsplanen i deras projekt 
blev flyttad till att nästa projekt eftersom den skulle påverka många team men att 
nästan alla andra CR blev beslutade att planeras in som det var sagt och enligt den 
förhoppning som de båda hade. 

Klockan är nu halv nio och David går en sväng förbi teamen och hör sig för 
om det har hänt något speciellt sedan igår. Han frågar speciellt de två teamledare 
där utvecklingen ännu inte hade uppnått grön utveckling och kvalitet och hör hur 
de anser att de ligger till och vad som krävs för att de ska komma ikapp. I det ena 
fallet så har det kommit in många felrapporter under den senaste tiden och därför 
har nyutvecklingen kommit lite efter men de menar att det ser bättre ut nu sedan ett 
komplicerat fel fått sin lösning sent igår kväll. Det andra teamet beräknar att de ska 
vara ikapp senast imorgon och att de egentligen inte ligger efter men att den del som 
de just nu arbetar med är ganska stor och därför har tagit lite mer tid. 

David tar en snabb sväng förbi fikarummet för att hämta mer kaffe och passar på 
att byta några ord med de tre andra i spelbolaget som spelade på matchen igår. Några 
minuter senare har han hunnit förbi sitt skrivbord och hämtat sin anteckningsbok och 
progressrapporterna och sitter i ett konferensrum med ett par andra delprojektledare 
och ringer upp InnCorp på konferenstelefonen. Klockan närmar sig nio och det är 
dags för projektmöte i Subprojektet för mjukvara. 

Hos InnCorp svarar delprojektledaren för designprojektet och säger att de 
fortfarande väntar på Caesar som bara skulle kontrollera några uppgifter. De flesta vid 
bordet hos SoftCorp sitter tysta och bläddrar i sina anteckningar men delprojektledaren 
för testprojektet passar på att ställa en fråga till en delprojektledare hos InnCorp för 
att höra om han har den information som testprojektet vill ha angående en produkt 
som det var oklarheter omkring. 

En minut senare sitter alla tre projektledarna i Subprojektet på plats tillsammans 
med delprojektledaren för design hos InnCorp liksom de delprojektledare som arbetar 
hos Softcorp och Caesar kan öppna mötet. Som vanligt låter han Ada inleda med att 
informera om utvecklingen och det som är aktuellt inom underhållsprojektet. Hon 
berättar att nästa vecka kommer en av de senaste versionerna av den mjukvara som 
kallades för Alpha att bli allmänt tillgänglig vilket betyder att den är färdigtestad och 
kan användas fritt, utan restriktioner. 

21 CR – Change Request – Förändringsbegäran
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Ada berättar vidare att nästa version av Alpha kommer att ha den nya processorn 
och det är ännu oklart vad effekterna blir för mjukvaran men planering pågår. 
Avslutningsvis berättar hon att en av projektledarna på högre nivå slutat och ersatts 
av en ny. 

Efter Ada tar Bertil över och berättar om nästa projekt. Han berättar att Beta 
verkar fungera bra i testningen och att de nu tagit upp testningen igen på en senare 
version och att det också verkar gå bra. Han berättar också att ett system nu ska köras 
igång i USA och att ett kurspaket sålts till Kina men att det där ännu är oklart vad 
som ingår. 

Bertil avslutar och det blir information om det projekt som nu planeras. Ada 
börjar med att informera om att den första leveransen för mjukvaruprojekten blir om 
två månader. Hur de senare delarna ska se ut finns det idag ingen information om. 
Just nu förbereds arbetet fram till den andra och den tredje avstämningspunkten. 
Caesar tar över och berättar att det är oklart hur de ska hantera olika versioner. Några 
delversioner är klara hur de ska se ut men mycket är ännu oklart. Hur det ska bli ska 
bestämmas på ett projektmöte i högre upp, senare idag. Men, hittills vet de att om det 
skulle komma ny funktionalitet så ska den planeras in i nya versioner och att dessa i 
så fall kommer som CR. 

När subprojektledarna informerat så är det dags för delprojektledarna. 
David inleder med att lämna information som han fått från projektledaren för 
systemdelprojektet som inte kunde närvara idag. Han låter meddela att processorn 
idag utnyttjas till 100 % men att det finns ett förbättringsförslag som skulle resultera i 
att processorn bara skulle behöva utnyttjas till 70 % och därmed ge lite mer utrymme 
för utveckling. Förbättringen skulle uppskattningsvis ta 2000 timmar att genomföra 
och detta ska jämföras med alternativet som är att byta processor, något som skulle 
resultera i ganska mycket jobb. Inget beslut fattas i detta läge. 

David har inte så mycket att tillägga till det som stod i progressrapporten 
från hans projekt utan nöjer sig att informera om att de hos SoftCorp nu åter blir 
insläppta i servern som innehåller all skriftlig information om projektet, efter att de 
blivit utestängda förra veckan som en konsekvens av att InnCorp alltmer vill öka 
säkerheten och åtkomsten till dokument och databaser. 

När det sedan blir dags för den assisterande delprojektledaren i designprojektet 
hos InnCorp inleder han med att berätta att det datum som är planerat för design att 
leverera första delen av nästa projekt blir svårt för deras delprojekt och att de ser ut att 
klara en vecka senare. Han föreslår att de antingen flyttar funktionalitet eller lägger in 
en ytterligare leverans. Testprojektet behöver leveransen senast två dagar efter designs 
leveransdatum så det bör gå att skjuta på leveransen så långt men Caesar blir orolig 
när han dessutom läser i rapporten från delprojektet en formulering som han betonar 
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”OM de kan leverera…”. Han poängterar att om det är tveksamt om de kan leverera 
det specificerade datumet så måste resurser sättas in NU. Delprojektledaren lovar att 
återkomma om det verkligen är problem. 

Testprojektets delprojektledare tar sedan upp frågan om alla felrapporter och 
menar att ett beslut måste fattas om var, i vilken version, de ska införas så att den 
version som de nu jobbar med ska kunna slutföras. Han meddelar också att en del av 
den testning som tidigare gjorts hos InnCorp nu ska flyttas över till SoftCorp. Det är 
framförallt testningen av ett av designteamens hos SoftCorp produkter som flyttas. 

Configuration managern tar sedan över och tar upp ett problem med att antalet 
CR nu stiger och säger att dessa måste in i nästa version och att endast några få 
kommer att genomföras i den nu aktuella versionen. 

Slutligen diskuterar delprojektledaren i systemprojektet ett par CR och TR som 
de arbetar med, varefter det vid kvart över 10 blir dags för 10 minuters rast för att 
hämta kaffe innan mötet fortsätter igen. 

Efter kaffet diskuteras de uppgifter som skulle ha genomförts innan detta möte 
och avstämning görs om resultaten och nya uppgifter delas ut och några får en vecka 
till på sig att genomförs sina tidigare uppgifter. När detta är klart författas under 
Bertils ledning den progressrapport för Subprojektet för mjukvara som sedan ska 
skickas till det högre projektet inför deras projektmöte imorgon. 

Under ’övriga frågor’ som är den sista punkten på mötet frågar David om 
framtiden. Han vill veta hur de längre upp i projektet planerar att lägga upp arbetet 
och hur det ska komma att fördelas mellan olika versioner och delversioner. Han 
vill också gärna ha information om hur de planerar att hantera den överföring av 
produkter till InnCorp som är nära förestående. Svaren blir lite svävande och oklara 
men för Davids del handlar det om att det är viktigt att ha ställt frågan och att ha 
försökt visa att han är proaktiv. 

Ada informerar sedan om att hon och en av linjecheferna från InnCorp kommer 
på besök om någon vecka för att informera om hur de vill att de ska hantera TR. De 
vill informera alla som arbetar med detta så att alla har samma arbetssätt och samma 
utgångspunkt för arbetet. 

Innan Caesar avslutar mötet berättar han bara kort att det under den närmaste 
tiden ska hållas korta stå-uppmöten lokalt hos InnCorp varje onsdag för att informera 
om den senaste utvecklingen i den kommande versionen av systemet. Klockan är 11 
när alla lämnar mötet och planerar att träffas igen för ett längre projektmöte om en 
vecka. Då träffas de inte via telefon utan alla är då istället på plats hos InnCorp. 

Efter projektmötet går David ett par trappor ner till ett större konferensrum där 
några personer från InnCorp (bland annat delprojektledaren i InnCorps designprojekt) 
träffar ett par från systemprojektet för att diskutera en av de produkter som SoftCorp 
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ansvarar för och som InnCorp vill flytta över till sig. David hoppas att han ska få 
lite mer information om vad som ska flyttas över och hur detta är tänkt att göras. 
Han hjälper dem med information om vilka CR som påverkar produkten och hur. 
Han följer dem sedan på lunch där de diskuterar vad som händer på respektive orter 
och hur det påverkar projektet. Främst handlar det om vilka personer som har olika 
positioner och hur deras omflyttningar påverkar arbetet. Efter lunchen fortsätter 
David och delprojektledaren på designprojektet hos InnCorp till Davids rum och 
samtalar och byter erfarenheter. David får veta att en av de produkter som just nu är 
”utlånad” till SoftCorp inte diskuteras hos InnCorp. Detta betyder att det trots den 
förestående överflytten av en annan produkt inte verkar aktuellt att flytta denna utan 
att den tillsvidare ligger hos SoftCorp. De enas om att anledningen troligen är att den 
produkt som nu ska flyttas anses mer strategiskt viktig. 

En person som tillfälligt är inhyrd från ett annat kontor för att hjälpa till med 
de verktyg som används vid planeringen, kommer förbi och berättar kort var han gör 
och hur. De bestämmer att de imorgon ska diskutera detta vidare.

Vid tio i ett går David tillbaka till konferensrummet där produkten som ska 
flyttas diskuteras och han får berätta vilka styrande dokument det är som påverkar 
produkten och beskriva hur testmiljöerna ser ut, vilka som finns och vad de testar. 
En av testmiljöerna som används är SoftCorps egen. Denna vill de gärna att även 
InnCorp ska använda till övriga produkter eftersom den är mycket mer lättarbetad 
och genom flytten hoppas David och några andra på SoftCorp att den ska innebära att 
InnCorp ser fördelarna med att använda denna testmiljö så att den ska bli accepterad. 
När David är färdig med sin genomgång så kommer en kille från Systemprojektet 
och visar hur testmiljön ser ut och hur produkten ser ut i den miljön. 

Efter mötet går David till fikarummet och tar en kopp kaffe och sitter ner ett 
par minuter innan han går tillbaka till rummet. Projektadministratören kommer 
förbi och ställer några frågor och vill ha hjälp med hur hon ska hantera några av de 
dokument som hon just arbetat med. David hjälper henne att förstå hur dokumenten 
hänger ihop och vad det får för konsekvenser för hur de bör referera till varandra och 
hon går till sitt rum för att arbeta vidare med dem. 

I väntan på att delprojektledaren för designprojektet hos InnCorp och den 
projektledare som ansvarar för flytten av produkten till InnCorp ska komma och 
diskutera hur transfer ska gå till sätter sig David och tittar på hur utvecklingen ser 
ut när det gäller felrapporter. Det verkar som att teamen har löst några fel till sedan 
imorse och att antalet är något lägre nu. Vid halv fyra kommer så projektledarna och 
är stressade. De ska snart till flyget men hinner berätta att de planerar att överföringen 
av produkten ska påbörjas om en knapp månad och sedan pågå i två månader, därefter 
är det tänkt att SoftCorp bara ska fungera som support för det nya teamet på den 
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aktuella produkten. David, som har erfarenhet av tidigare överflyttningar har förslag 
på hur överflyttningen ska gå till och de bestämmer att de ska diskutera vidare hur 
de tänkt sig upplägget innan InnCorps projektledare måste rusa till flyget. David 
plockar ihop sina saker och kollar e-posten en sista gång innan han loggar ut och går 
hemåt för dagen. 

Onsdag

En vecka senare börjar onsdagen som de flesta morgnar, klockan sju med en kopp 
kaffe och en genomgång av felrapporter, kontroll av hur nattens bygge har sett ut och 
av den senaste e-posten. 

När Denise kommer frågar han henne om en CR som han fått en kommentar 
om via e-post och som verkar ställa till problem för ett av teamen. Han ringer 
en person i teamet som berättar att en produkt inte är uppdaterad hos InnCorp 
vilket medför att SoftCorps team inte kan genomföra förändringen på sin produkt 
eftersom de är beroende av slutlig information om hur den andra produkten fungerar. 
InnCorps produkt ska skicka signaler till produkten som SoftCorp har hand om. 
Signalerna styr sedan en ny funktion som teamet just nu håller på att arbeta med. 
Teammedlemmen menar att om de ska kunna genomföra ändringen måste teamet 
hos InnCorp se till att funktionen stängs av i denna version och slås på först när rätt 
signaler skickas för att de inte ska orsaka fel i testningen. David ringer sedan till den 
assisterande projektledaren i delprojektet hos InnCorp för att kontrollera att detta 
sätt att lösa problemet fungerar även för dem och det verkar som att de är inne på 
samma lösning. 

Efter samtalet med InnCorp åker David till sjukhuset för att röntga ett knä som 
fortfarande smärtar sedan skidåkningen i helgen. Under tiden förbereder sig Denise 
för att gå till morgonmötet istället för honom. 

På morgonmötet, som sker klockan 9 via telefon på samma sätt och med i 
princip samma uppsättning deltagare som gårdagens projektmöte, informerar 
delprojektledaren för system om att bygget sedan igår kväll ännu inte är riktigt klart 
men att det som är klart ser bra ut. Från testprojektet meddelas att de inte har några 
leveranser på gång just nu men den testning som nu genomförs ser ut som den ska. 
Det är inte alls så mycket problem som det har varit tills nyligen.

Felrapporter diskuteras och det finns en som stoppar hela systemet och en 
delprojektledare lovar att kontrollera att denna korrigeras snarast. Delprojektledaren 
för system vill ändra prioritet på en Felrapport som ännu inte fått någon lösning. 
Problemet är att om felet ska korrigeras i den version där det upptäckts så verkar 
det få stora konsekvenser på flera produkter. Ada som ansvarar för den versionen 
accepterar att prioriteringen ändras. När det sedan gäller CR ändras ett datum för när 
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en CR ska vara genomförd och en som redan är testad och klar stryks. 
Under rubriken Nya versioner berättar delprojektledaren för System att de nya 

systemfilerna nu är klara att användas för ny utveckling när de behövs. Han meddelar 
också att en ny plattform för utveckling kommer att diskuteras på fredag. 

Ett par minuter innan mötet avslutas kommer David tillbaka och hinner höra 
hur Caesar sammanfattar och avslutar mötet. Han följer sedan med Denise till 
fikarummet där han får en kort resumé av vad som sagts. En person som arbetar i 
testprojektet kommer och säger att han hittat ett problem som måste få en lösning 
och David skickar vidare honom till ledaren för det team som ansvarar för produkten. 
På vägen tillbaka till kontoret berättar han för Configuration manager om resultatet 
av sitt arbete med den CR som han kontrollerade på morgonen. 

Vid halv tio sätter han sig vid skrivbordet och diskuterar med Denise om det är 
något särskilt de ska ta upp och diskutera med linjechefen, Johan, som de strax ska 
ha möte med. Denise har fått en fråga från teamen om det inte skulle gå att ordna en 
leveranspub så de beslutar sig för att fråga om det. Längre hinner de inte innan Johan 
kommer. 

Linjechefen inleder med att informera om att den produkt som en tid varit 
”utlånad” till SoftCorp nu ska flyttas tillbaka till InnCorp om en och en halv 
månad. 

Han frågar sedan om vad som händer nästa period och får veta att det mesta 
ännu är oklart för Caesar, att de bara fokuserar på det efterföljande projektet. Den 
första versionen av det projektet är försenat för mjukvaruprojektet och kommer att 
levereras när det var tänkt att den andra versionen skulle levereras och sedan utvecklas 
inte version 2 utan version 3 görs direkt. 

Johan fortsätter med att informera om att SoftCorp nu verkar få in jobb så att 
det ska gå bra att sysselsätta medarbetarna trots att de lämnar ifrån sig produkter till 
InnCorp.

David frågar sedan om ett e-brev som han skickade till ledningsgruppen och 
som fått ett dåligt mottagande. Från linjen hade det kommit uppdrag om att alla 
projektledare skulle fylla i information i ett dokument och varje vecka lämna detta till 
sin linjechef. David hade då ifrågasatt beslutet eftersom det inte fanns några mallar 
eller någon information om vad som skulle fyllas i och lämnas in. Eftersom de inte 
visste vad som skulle rapporteras skrev David ett e-brev till ledningsgruppen för att 
få klarhet. Han har sedan hört rykten om att några i ledningsgruppen blev upprörda 
och vill veta mer exakt vad som sagts om brevet och vad som var problemet med det. 
Det visar sig att de troligen tyckte att David gick in på deras område och rörde saker 
han inte skulle ha med att göra och Johans kommentar är att det är så det är att vara 
ledare, man kan inte vara vänner med alla utan man får acceptera att vissa tar illa upp 
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när man tar steg och sedan stå för vad man gjort. Johan anser att problemet mest 
låg hos dem som fick brevet och kanske inte så mycket i vad det innehöll även om 
formuleringarna kanske var lite väl mycket rakt på. 

Johan fortsätter med en kommentar om vad som händer nu när de alltmer 
måste se sig som ett multiprojektföretag i och med att de skaffar nya jobb från andra 
uppdragsgivare. Han påpekar att det är viktigt att de tar på sig så mycket jobb att de 
utnyttjar de resurser som de får betalt för. Han säger också att det snart ska hållas en 
kurs om företagets egen projektmodell som ska användas internt, trots att InnCorp 
har en annan modell som de måste använda i projektet. Han menar också att den 
utveckling som sker just nu innebär att de går mer i riktningen mot många mindre 
projekt. ”Vi måste därför ha samma sätt att arbeta så att vi kan dra erfarenheter 
mellan projekten”, säger han. I nästa andetag tillägger han att det är viktigt att låta 
arbetet bestämmas av projektet snarare än att ta med arbetssättet in i projektet. 

David informerar om att designprojektet hos SoftCorp kommer att leverera 
den nu pågående versionen en vecka tidigare än vad som är planerat och undrar hur 
de ska göra med de överblivna timmarna. Johan föreslår att han i första hand ska ta 
in jobb från InnCorp och i andra hand göra förbättringar. Han poängterar också att 
David gjort helt rätt som visat att det går bra för delprojektet. 

De konstaterar också gemensamt att teamen verkar fungera bra och att även i 
det team som ska lämna ifrån sig sina produkter är humöret gott. De uppgifter som 
David och Denise tagit över från teamledarna har också fungerat bra. Avslutningsvis 
frågar David om det finns möjlighet att träffa andra projektledare från andra siter för 
att utbyta erfarenheter och få nya idéer för hur man kan jobba. Johan svarar att det 
finns någon förening för projektledare inom företaget där detta ordnas i någon form 
men att David bör kolla upp det för att få veta mer och höra ur det fungerar. 

Klockan 11 går Johan och David ringer upp delprojektledaren på system men 
får inget svar. 

En av teamledarna kommer förbi och frågar om den tidigarelagda leveransen. 
Han säger att de i hans team inte hinner och att de känner sig mycket stressade. Han 
får veta att de delar som han säger att de inte hinner få klara inte heller är med i den 
leverans som David lovat ska komma tidigare. 

David ringer till Caesar och frågar hur han tänkt att de överblivna timmarna 
ska användas när leveransen blir tidigare. Han vill veta om de ska användas för att 
utreda en förbättring som behövs eller om de ska hjälpa till med att testa en produkt 
som InnCorp utvecklar. Han säger det inte rakt ut men lägger fram det så att det 
naturliga svaret ska bli att timmarna ska användas till att hjälpa till med testningen. 
Caesar lovar att återkomma med ett svar och de avslutar samtalet. En anledning till 
att David vill testa produkten hos InnCorp är att de då skulle använda det testverktyg 
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som SoftCorp har tagit fram och att de på så sätt får in det på ännu en produkt hos 
InnCorp vilket skulle leda till att ännu fler får se hur bra det är och att det ska bli 
godkänt som enda testverktyg och därmed spara en hel del tid. 

Ett e-brev från delprojektledaren för designprojektet hos InnCorp angående den 
CR som diskuterades på morgonen skickar han vidare till Denise som får svara på hur 
de ska göra med den varefter David går på lunch. 

En temmedlem från det team som den nyss diskuterade CR berör mest kommer 
under lunchen och frågar om denna CR. Han ska på ett möte och känner att han 
behöver lite mer bakgrundsinformation. 

När David har ätit sin medhavda lunch i fikarummet och bläddrat igenom 
dagens tidning går han förbi postfacket på väg till kontoret för att hämta posten. 
När han är tillbaka på rummet kommer en teamledare förbi och frågar hur de ska 
tidrapportera en CR som de nu jobbar med, vilken tid som ska användas. David 
svarar honom och går sedan över till att följa upp den tidrapportering som teamen 
gjort vilket försvåras av att vissa team rapporterat på fel konton så det är svårt att se 
hur mycket arbete som gjorts på de olika versionerna och hur de tidsmässigt ligger 
till. 

Projektledaren som ansvarar för flytten av produkten till InnCorp ringer för att 
diskutera detta. Han är ganska stressad men säger att han vill att de som ska ta över 
ska få börja att ”känna på design” och ”rota i koden”. De går just nu en kurs i hur de 
ska använda utvecklingsverktyget och skulle behöva se hur det går till i verkligheten. 
Hans förslag är att de ska få öppna upp produkten och fixa felrapporter och att 
SoftCorps team sedan ska kontrollera rättningen som de gjort. De skulle på detta vis 
få möjlighet att testa sina nya kunskaper. David tycker att det är mycket olämpligt 
eftersom det skulle ta extra tid för teamet som nu ansvarar för produkten och därmed 
i förlängningen påverka projektet. Han föreslår istället att de ska få analysera felen 
och komma med rättningsförslag och föreslå åtgärder i koden. Sedan skulle teamet 
fixa ändringen och kunna ge kommentarer på förslaget vilket skulle kunna spara tid 
och ändå ge en bra insikt i hur produkten fungerar.

David ber sedan om mer information om hur överföringen av produkten ska gå 
till och de bestämmer att de ska träffas nästa vecka. 

Efter att han jobbat ännu lite med uppföljningen av tidrapporteringen går 
David och Denise till konferensrummet där teamledarna sitter och väntar på att få 
träffa dem. David och Denise delar på vem som leder mötet och de informerar om 
vad som sagts på projektmöte och morgonmöten. David inleder med att informera 
om hur han tänkt när han har sagt att de kommer att leverera tidigare eftersom detta 
orsakat oro i teamen. Han menar att det är viktigt att visa att man är kapabel att hålla 
vad man lovar och gärna mer. Han definierar också vad det är som är lovat och vad 
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som kan levereras enligt plan.
Angående flytten av produkter kommenteras detta med att InnCorp börjar bli 

osäker om sin egen framtid och känslig för att förlora jobb själva och vill därför sträva 
efter att ha den senaste och mest känsliga produktionen hos sig själva. David antar att 
det eventuellt kan komma att innebära att fler produkter kommer att flyttas. 

David och Denise berömmer teamen för att de jobbat på så bra trots beskedet 
om att de förlorar produkter till InnCorp. Av Davids farhågor att teamen skulle bli 
nedslagna av att få besked om flytten av produkter skulle få dem att jobba sämre, blev 
det intet. Det verkar alltså som att det istället har gått bättre än vanligt så att de nu 
kan leverera tidigare. 

Någon av teamledarna uttrycker en känsla av att projektledarna varit osynliga 
den senaste tiden och får förklaringen att de varit på kurs och sjuka. 

När mötet är slut efter en timme stannar David kvar för att prata lite med den 
teamledare som ansvarar för teamet som ska lämna ifrån sig produkter om vem i 
teamet som skulle kunna åka till InnCorp för att börja testningen av den produkt 
som de ska testa där. Teamledaren har ansökt om ledigt under den tid då testningen 
är planerad så han lovar att höra med de andra i teamet om vem som kan ta det och 
återkomma med den informationen. 

Väl tillbaka på rummet arbetar David vidare med sina excelark där han för in 
tidrapporteringen och jämför detta med planen för att se hur arbetet utvecklas och 
hur tiden fördelas mellan felrapporter, CR och design. 

En av teamledarna, som också arbetar deltid i testprojektet kommer förbi och 
säger att hon inte behövs så mycket i testningen just nu så hon kommer att arbeta helt 
med design denna vecka vilket underlättar att tidigarelägga leveransen. 

Efter att ha jobbat ytterligare en stund med tidrapporteringen går David till 
fikarummet för en kopp kaffe. Där träffar han ett par killar från Testprojektet och 
frågar dem om det skulle fungera att Designteamen tar hand om den testning som 
sker dagligen utifrån det bygge som görs på natten. De säger att det nog skulle kunna 
fungera med lite stöd från testprojektet men de kan inte förstå vad syftet skulle vara. 
David utvecklar inte det i det här läget utan diskussionen rinner ut i sanden och 
David går strax tillbaka och jobbar vidare med tidrapporteringen. 

Efter en stund lyfter han telefonen och ringer upp en teammedlem som idag 
arbetar med design av produkten hos InnCorp om hur han ser på möjligheten att 
göra testmiljön hos SoftCorp. Det låter positivt, de är glada att inte behöva göra 
det själva och det skulle också innebära att SoftCorp får bygga upp testmiljön i sitt 
testverktyg. 

David fortsätter med att ringa till delprojektledaren för design hos InnCorp och 
diskuterar testmiljön och delprojektledaren lovar att diskutera detta vidare med den 
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teammedlem som David just pratat med och ordna med allt som behövs för att det 
ska gå att SoftCorp hjälper till. 

Innan David går hem vid 16 hinner han jobba ytterligare en stund med 
exceldokumentet. 

Torsdag

Dagen efter inleds, förutom med det vanliga kaffet och kontrollen av e-post och 
felrapporter, med en rundtur hos teamen för att höra efter hur de fungerar, hur arbetet 
för dem fungerar, om de låter positiva eller om det är problem någonstans.  

Han går sedan tillbaka till rummet och jobbar en stund med tidrapporteringen. 
Det är något som inte riktigt stämmer men han kan inte hitta vad. 

Projektledaren för flytten av produkterna har hört av sig och gett lite fler detaljer 
om hur flytten ska gå till. David diskuterar därför med Denise hur SoftCorps team 
ska se ut under flytten, hur många som behövs och vilka kompetenser som behövs i 
teamet. Just som de diskuterar detta kommer teamledaren för teamet förbi och han 
ombeds att kontrollera var hans team fört timmarna som de arbetat. David frågar 
också om vad Teamledaren tycker om projektledarens förslag att de nya som ska ta 
över produkten hos InnCorp ska få börja göra rättningar i felrapporter redan nu 
och teamledaren är skeptisk till detta och kan inte riktigt förstå hur de ska kunna 
hinna med detta. Han får också frågan om vilka han tycker behövs för flytten av 
produkterna och för design under nästa period. Han lovar innan han går att han ska 
fundera på det. 

När han gått fortsätter David och Denis att i fem minuter diskutera 
personalbehovet i det teamet innan de går ner för att fika. David träffar där en person 
som jobbar i ett av teamen och undrar hur hans arbete går. Han berättar att han 
troligen blir klar nästa vecka med den uppgiften han håller på med nu. David berättar 
att det verkar som att det kommer in några ”heta” felrapporter från USA som snabbt 
måste bli rättade. Eftersom han är den som bäst kan det som felen handlar om så är 
det troligt att han får lite extra jobb i helgen. 

Tillbaka på rummet fortsätter David att analysera vad som gör att rapporteringen 
av tid inte stämmer med planen eller med hur det ”känns” som att det ska vara. 
Designtiden stämmer ganska bra med plan, den ligger bara strax över. Tiden som 
skrivits på arbete med felrapporter ligger över men borde vi det här tillfället ligga 
under plan eftersom antalet felrapporter som kommer in just nu ligger under vad 
som förväntats. Samtidigt ligger tiden för arbete med CR under plan och frågan är 
om det beror på felaktig kontering av tiden eller om det stämmer med verkligheten. 
David jämför med egna noteringar och då verkar det stämma bättre. 

Vid tio går David och Denise till ett av konferensrummen för att träffa det 
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designteam som ska lämna ifrån sig sina produkter. De ska diskutera hur flytten av 
produkterna ska gå till och det förslag de jobbar utifrån idag är att InnCorp börjar 
med att designa den kommande version 3 medan SoftCorp slutför de versioner som 
de just nu arbetar med och det underhåll som ligger på tidigare projekt. Teamet får 
frågan om vilka som kan resa till InnCorp om det skulle bli nödvändigt för att allt 
ska fungera bra. En av teammedlemmarna som ofta brukar säga ifrån och den senaste 
tiden varit ganska negativ till förändringarna säger sig vara positiv till upplägget och 
föreslår att teamet ska förbereda ett material för att på ett bra och pedagogiskt sätt 
kunna presentera produkterna för det nya teamet. Hon undrar då vilka krav som 
ställs och hur det ska utformas. Hon avslutar med en kommentar om att man bör 
vara positiv i sin inställning till detta och försöka göra sitt bästa för att flytten ska gå 
bra. ”Om det blir bra så ser de att de kan lämna produkter till oss och vi tar väl hand 
om dem och är duktiga på att lämna tillbaka dem när det blir dags för det.” 

Alla får i uppdrag att höra efter hemma och fundera på om de kan resa bort 
under en period om det behövs. 

David avslutar med att informera om att han har erbjudit hjälp med testning av 
InnCorps produkt och att detta ska påbörjas kommande vecka.

Så snart David kommer tillbaka till rummet kommer linjechefen Johan och 
frågar om vad projektledaren för produktflytten hade föreslagit att det nya teamet 
skulle göra och vad David hade svarat. Projektledaren hade tyckt att David varit 
alltför protektionistisk men när David förklarar vad han sagt och motiverar detta 
tycker Johan att det var bra. Johan säger också att han har fått datum för när flytten 
ska genomföras och att de är betydligt aggressivare än vad som tidigare sagts. Han 
berättar inte hur datumen ser ut utan det får komma den officiella vägen så att ingen 
ska känna sig överkörd.

När Johan går har Denise kommit tillbaka från att ha pratat med ledaren för 
det team som ska lämna ifrån sig produkterna om att det är viktigt att nyansera vad 
som sägs till teamen och inte bara berätta allt rakt ut utan att fundera på hur det 
mottas. Genom att säga allt rakt ut hade missförstånd och problem uppstått när 
några teammedlemmar gjort egna tolkningar.

David jobbar sedan vidare med sin analys av tidrapporterna tills det blir lunch. 
Efter lunchen är det avdelningsmöte där Johan, linjechefen, berättar om hur det 
är tänkt att arbetet ska fungera framöver och vilka jobb som kommer in. Det blir 
diskussioner om förhållningssätt i förhållande till InnCorp och andra uppdragsgivare 
och hur man ska hantera säkerhet. 

Efter avdelningsmötet är det dags för ett stå-uppmöte där alla som arbetar i 
designprojektet hos SoftCorp deltar. David och Denis informerar om vad som sagts 
på projektmöten och om när leveranser av de olika projekten och versionerna är 
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planerade och vad som ligger framför. De berättar också vad de vet om hur flytten av 
produkterna ska gå till. 

Mötet tar ungefär en kvart och sedan går David tillbaka till sitt rum och tar åter 
igen tag i analysen av tidsåtgången. Han går iväg för att söka reda på Configuration 
manager för att få hjälp att ta fram data som han behöver för att kunna jobba vidare. 
Han är inte på rummet så David går tillbaka till kontoret och ringer upp Projektledaren 
för flytten av produkterna och försöker förklara och förtydliga varför han tidigare gett 
det svar han gett. Varför han tyckte att de nya inte skulle göra rättningar. De bestämmer 
sedan att de ska träffas på onsdag när David ska till InnCorp på besök. David ger 
sitt förslag för hur flytten ska gå till och föreslår att de ska ha det som utgångspunkt 
när de träffas för att diskutera på onsdag. Förslaget innebär att tre team jobbar med 
produkterna samtidigt. Ett team hos InnCorp arbetar med de nya versionerna av 
produkterna med stöd från ett litet team från SoftCorp. Samtidigt arbetar ett team 
hos SoftCorp med de tidigare projekten och versionerna. Avslutningsvis passar David 
på att också fråga om vad det nya teamet förväntar sig för information från SoftCorps 
team, om de vill ha skriftlig information eller muntlig presentation. Besked om detta 
väntas på onsdag. 

Sedan samtalet är avslutat går David och söker Johan för att få en uppgift om 
var det nya teamet ska sitta när de kommer till SoftCorp för att börja jobba med 
produkterna. Johan är inte på rummet så David fortsätter i korridoren och hittar 
nu Configuration manager och diskuterar vad det är David behöver för att kunna 
komma vidare i sin analys. Han blir lovad att få mer information. Det är möjligt 
att ur databasen med tidrapporteringen få ut mer information än den som David 
kommer åt och denna kanske kan hjälpa till att lösa problemet som han har. 

Tillbaka på rummet läser han ett e-brev från delprojektledaren för designprojektet 
hos InnCorp där han beskriver och sammanfattar arbetet med en CR och hur de 
arbetat med den. 

Ett nytt försök att få tag på Johan resulterar i att han så småningom kommer till 
rummet. David ber Johan att fundera på var besökarna ska sitta, när de ska vara här 
och hur de hanterar arbetsplatser och inte minst säkerhetsaspekter under deras besök. 
David vill också gärna få information för sin personalplanering om när medarbetarna 
har ansökt om ledighet eller kommer att vara frånvarande. 

Efter samtalet med Johan är klockan nästan fyra och det är dags att gå hem. 

Fredag

Även fredagen börjar med ett besök i fikarummet och en koll på datorn om det 
kommit några nya felrapporter och hur det gått med de fel som fanns igår. Denna 
förberedelse för morgonmöten är nästan rutin och David går till ett team för att 
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kontrollera ett par fel som enligt prognoserna skulle ha varit lösta igår. 
Ledaren för ett av teamen kommer förbi och frågar om var mötet om felrapporter 

ska hållas idag. David kollar upp detta och skickar e-post för att informera alla. Han 
passar på att fråga henne om en felrapport som ska testas av det högre systemprojektets 
testare för att de ska se om lösningen håller. Testarna är informerade och väntar på att 
teamet planerar att skicka koden så snart den är klar. 

Strax efteråt går David och Denise till ett konferensrum för att tillsammans med 
två av linjecheferna diskutera strategier inför flytten av produkterna till InnCorp. 
David planerar med 4,5 personer för att sköta produkterna för de tidigare projekten 
och att några andra hjälper till med flytten. De diskuterar vilka som kan göra vad 
och konstaterar att det speciellt är en produkt som det är svårt att sätta personer på 
eftersom så få kan den. David visar en viss irritation över att projektledaren inte tar 
kontakt och diskuterar för att tydligt visa hur det ska gå till, vilka planer han har. 

David går tillbaka till rummet fem i nio för att hämta sina papper och då dyker 
en person från systemprojektet upp och meddelar att den nya plattformen är klar 
att använda och David går därför förbi det team som har mest kopplingar direkt till 
denna och får veta att om en dryg vecka går det bra att ta in den. 

Exakt klockan nio kommer David in i konferensrummet där de just har ringt 
upp InnCorp för morgonmöte. Han hinner just bara höra att det är assisterande 
delprojektledaren hos InnCorp som leder mötet och att Caesar säger att den nya 
plattformen ska börja testas av testprojektet för att se att den fungerar, innan 
telefonen ringer och han måste lämna rummet. Det är Ada som ringer och säger att 
hon tillsammans med en av InnCorps linjechefer, Lisa, nu står i entrén vid SoftCorp. 
David går och släpper in dem och visar dem upp till Johan, linjechefen. Han går 
därefter till ett team och försöker att få någon att åka till InnCorp nästa vecka för 
att börja testa deras produkt. Strax är det dags för fika tillsammans med Johan, Ada 
och Lisa. Självklart kommer frågan om produkterna som ska flyttas snabbt upp och 
David kommenterar att det varit dålig information från projektledaren som ansvarar 
för denna. Han får veta att det troligen beror på att planeringen inte kommit längre 
än vad de har informerats om. Johan uttrycker att ”det skulle förklara en del av våra 
funderingar”. 

En av teammedlemmarna kommer förbi och undrar om det var ok med 
tidrapporteringen. Han får veta att det i stort sett stämmer nu sedan David fått tag 
på och jämfört med mer information direkt från tidrapporteringsverktyget. 

På väg till den person som ansvarar för en av produkterna som ska flyttas blir David 
stoppad av projektadministratören som har lite funderingar kring felrapportering och 
dess regler. David förklarar vad som gäller och säger att det blir information om 
detta i eftermiddag. Han går sedan vidare och frågan om det finns några felrapporter 
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som det nya teamet hos InnCorp han börja titta på. Det diskuterar också vad de 
som inte ska åka till InnCorp ska göra. De beslutar sig för att de kan uppdatera 
produktbeskrivningar och andra dokument för att underlätta flytten. 

Så snart han återkommer till rummet ringer telefonen och det är sambon som 
undrar om han hittat någon barnvakt som kan vara hos sonen på eftermiddagen 
eftersom han är sjuk och hon har en viktig föreläsning. David ringer sin pappa men 
han är upptagen och kan inte komma loss så han ringer vidare till sin mamma men 
det var upptaget. 

En av linjecheferna kommer och frågar om någon av David eller Denise vill titta 
på ett dokument som han författar. Eftersom Denise är borta just nu så ber David att 
få se på det och linjechefen skickar över det. 

Davids pappa ringer upp igen och hör hur det gått med barnvakt. David ringer 
tillbaka till sin mamma men också hon var upptagen varefter han ringer hem och 
hans sambo lovar att ringa sin pappa för att se om han kan omboka det han hade att 
göra så att han kan vara barnvakt. 

En person från System kommer och frågar om en förbättring som var planerad 
till en av produkterna som ska flyttas och får veta att förbättringen är skjuten på och 
kommer att genomföras av InnCorp efter semestern, om tre månader.

David ringer hem igen och får veta att sambons pappa kunnat omboka och är 
på väg för att sitta barnvakt. Han går därför till ett av de större konferensrummen 
som mer har formen av en mindre föreläsningssal, för ett möte med teamen och 
med Ada och Lisa som är på besök för att prata om felrapporter. De inleder med att 
säga att kvaliteten måste säkras eftersom det går fort till kund och att allt därför inte 
hinner testas så väl som man kanske skulle vilja. De menar att kvaliteten är viktigare 
än tiden, åtminstone lika viktig. Tanken med att ha alla tre huvudprojekten med på 
samma projektmöte är att göra det möjligt att prioritera mellan dem. De fortsätter 
med att säga att ”vi har ett problem med att vi har så himla mycket CR:ar”. ”Vi 
måste försöka minska dessa och fråga oss om vi måste göra detta i den här versionen.” 
Diskussionen fortsätter och några ställer frågor och Ada visar hur det går till när en 
felrapport skapas och hur det letar sig vidare till teamen och varför det är viktigt 
att hantera den på rätt sätt så att alla berörda får veta vad som hänt och när den är 
rättad. 

Efter mötet går David tillsammans med Ada, Lisa och Johan för att äta lunch. 
Mest är det allmänt prat men David passar också på att diskutera med Lisa om det 
systemeringsbehov han ser i designteamen och hon lovar att ta med sig det och försöka 
hitta utrymme för att göra detta ganska snart. 

David går efter lunchen till ett annat team och försöker få tag på någon som 
kan åka till InnCorp i nästa vecka, det börjar bli bråttom nu. Han hittar slutligen 
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en teammedlem som kan tänka sig att åka men då måste han hitta någon som kan 
ersätta honom på hemmaplan. Efter några telefonsamtal och samtal med ett annat 
team har han hittat en lösning som gör att allt är ordnat inför kommande vecka. 

David ringer upp projektledaren för flytten som ber att få ringa tillbaka. 
Ada kommer för att sitta en stund och diskutera, eller snarare informera, om en 

organisationsförändring som diskuteras hos InnCorp. Hon har själv arbetat i närmare 
ett år för denna förändring men nu verkar det som att det skulle vara möjligt att i 
alla fall skilja underhållsprojektet från de andra två. Att skilja på de två senaste verkar 
fortfarande vara omöjligt. Nästa steg skulle enligt Ada vara att dela upp designprojektet 
hos InnCorp i två delar och i sista steget lägga in det delprojekt som nu finns hos 
SoftCorp i de andra två. Umeås team skulle då bli team under InnCorps delprojekt. 
Hon visar en organisationsbild för David där SoftCorp har ett stort rött kryss över. 
När hon frågar David om en kommentar så kan han inte undvika att svara att ”jag 
gillade inte de röda strecken”. Han fortsätter med en fråga om hur de har tänkt sig 
att använda teamen hos SoftCorp sedan. ”Om vi ska finnas kvar bör det nog finnas 
projektledning kvar här för att säkra kommunikationen med linjen och projektet i 
de team som finns här.” Ada svarar att detta är bara ett diskussionsunderlag som ska 
diskuteras vidare inom kort. ”Det finns fortfarande en del frågor som måste lösas.” 

Projektledaren för flytten ringer upp igen och de diskuterar vilken information 
och vilka dokument som David behöver ta med sig när han kommer för att diskutera 
flytten.

Tio i fyra skjutsar David ut Ada och Lisa till flyget och åker sedan hem för att 
ta helg.

Måndag

Två veckor senare är David tillbaka efter en semestervecka i fjällen och måndagen 
börjar därför med att Denise uppdaterar honom om vad som hänt när han varit 
borta. Han sätter sig sedan och går igenom tiduppföljningen en sista gång. 

Imorgon kommer det nya teamet som ska ta över och flytta produkterna till 
InnCorp så teamet vid SoftCorp börjar förbereda presentationer för att kunna förklara 
och beskriva produkterna. 

Den person som varit hos InnCorp och börjat testerna av deras produkt har 
gjort ett par script i SoftCorps testmiljö och nu vill de att en ny person ska komma 
och lära dem att skriva egna så att de än mer kan använda testmiljön även för andra 
produkter och för andra tester. 

En person ringer från teamet hos InnCorp och frågar om de kan få hjälp med 
att lära sig skriva script men David svarar att just nu är det oklart hur framtiden ser 
ut och att projektledarna för Subprojektet måste prioritera tiden och att han därför 
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inte kan lova något just nu. 
Ett e-brev kommer från assisterande projektledaren i InnCorps designteam med 

en fråga om en uppgift var utförd. David frågar ledaren för ett av teamen om det är 
ordnat och får ett jakande svar som han för vidare i ett e-brev.

David börjar sedan att med Denise hjälp att skriva en progressrapport. Som 
underlag har de rapporterna som varje teamledare skrev och skickade in i fredags. 

Vid nio kommer delprojektledaren för system och de ringer upp InnCorp 
från Davids rum där han nu låtit installera en konferenstelefon. Det är dags för 
morgonmöte. 

Eftersom han har varit borta en vecka lyssnar David mest på vad som sägs och 
försöker uppdatera sig om vad som händer. Under mötet ringer samma person från 
InnCorp upp igen och David ringer tillbaka efter mötet och då säger personen att de 
kör scripten själva nu så långt det går och så hör de av sig om det uppstår problem. 
David meddelar att en annan person från SoftCorp kommer att vara hos InnCorp 
nästa vecka så då kanske de kan få viss hjälp. 

Denise och David går till fikarummet för att hämta kaffe och David fortsätter 
till teamet som nu förbereder sig för att lämna ifrån sig produkter. Allt verkar under 
kontroll så han fortsätter förbi ett annat team också. På väg tillbaka till kontoret 
träffar han den nya projektadministratören som säger att hon är lite nervös för att 
ta över allt själv från och med måndag då hennes företrädare går på föräldraledighet. 
David lovar att de ska försöka stötta henne så gott de kan och att de gärna svarar på 
frågor om hon har några. 

Tillbaka på rummet kollar han e-posten och han har fått ett brev från 
projektledaren för flytten av produkten med ett uppdaterat program för veckan. Han 
fortsätter sedan att arbeta med progressrapporten.

Davids sambo ringer och säger att han måste komma hem efter lunch för att 
vara med sonen som stannat hemma från skolan idag. 

Vid tjugo i elva skickar han progressrapporten och fyller sedan i sin 
tidrapportering. 

Han går förbi skrivaren och hämtar utskrifter och sedan till teamet som ska 
lämna ifrån sig produkter för att höra sig för om några felrapporter och hur det går 
med dem. Han samlar ihop dem som ska arbeta med flytten för att diskutera hur den 
ska läggas upp. Den här veckan kommer de från InnCorp att vara på SoftCorp för 
att få lite allmän information om produkterna. Nästa vecka är de hemma igen och 
bestämmer då vem som ska ta hand om vilken produkt. Veckan därefter kommer de 
tillbaka till SoftCorp för att börja fokusera på de enskilda produkterna. 

När de pratat klart och alla frågor som just nu finns är besvarade fortsätter David 
till de andra teamen för att höra hur de ligger till med sina felrapporter. Informationen 
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behövs för eftermiddagens möte om förändringar då de ska diskutera olika CR som 
kommit in och rekommendera när och i vilken version som de ska genomföras. 

I och med att sonen är hemma åker han hem strax före elva och ringer på 
eftermiddagen upp till mötet hemifrån. 
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Att arbeta som projektledare

Efter att nu ha följt David under en vecka ska vi se hur arbetet kan sammanfattas. 
Både David och Diana uttryckte att de till viss del kunde styra tiden de skulle vara på 
arbetet. David började oftast omkring sju på morgonen och gick hem vid fyra medan 
Diana varierade mellan att börja vid sju eller halv nio och att sluta vid fyra eller sex. 
Valet av arbetstider gjordes för att anpassa sig till hur deras respektive sambo arbetade 
och när barnen var på skola eller dagis. David kunde dock inte helt styra arbetet själv. 
Vid några tillfällen var det möten som drog ut på tiden som gjorde att han inte kom 
ifrån jobbet vid den tid han planerat. 

I samband med en diskussion om arbetets omfattning nämnde Diana att 40 
timmars arbetsvecka ofta inte räckte till. 

Nej, det gör det ju inte. Jag menar man kan ju lägga ner hur mycket 
timmar som helst. Men, som småbarns familj så kan man ju inte, 
…då måste man dra den där gränsen. Så att man får ju prioritera 
rätt mycket. Det känner jag att det är sånt som man gör varje dag, 
prioriterar vad ska jag göra, vad ska jag inte göra. Vad kan vänta? På 
gott och ont också för det kan vara rätt stressande.

Detta innebar att kvällsjobb förekom, främst när det skedde förändringar i 
projektet. Davids 46-50 timmar i veckan visar på att arbetet kunde bli nästan hur 
mycket som helst. Diana, som hade lite längre erfarenhet av jobbet och lite andra 
arbetsuppgifter, arbetade mellan 40 och 42 timmar i veckan under den månad studien 
första del genomfördes. 

 
–
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David började ofta dagen med att gå igenom vilka nya felrapporter som kommit 
in och hur den programkod som producerats dagen innan fungerade. Detta och de 
senaste rapporterna från teamen och de andra projekten var den information som 
sedan användes för mötena under dagen. 

En stor del av Davids tid gick åt till möten. Planerade möten utgjorde närmare 
halva arbetstiden. Om man till detta lägger informella, spontana möten i korridorer 
eller på kontoret när personer kom för att fråga eller informera blir möten av olika 
slag en väldigt stor del av arbetet. Det var bara vid sex tillfällen mellan klockan 8 
och 16 under en vecka som David satt och arbetade ensam och ostörd i mer än 10 
minuter. Ingen av dessa perioder varade mer än 30 minuter (se figur 12 nedan).

 
–

Arbetet bestod inte bara av formella möten. Mellan och efter mötena var det ofta frågor 
som måste kontrolleras eller undersökas. Det kunde vara uppgifter som diskuterats 
som han kontrollerade genom att gå runt till teamen. Ofta försökte David också att 
hålla ett öga på utvecklingen av antalet felrapporter eller förändringsbegäran samt på 
hur produktionen gick. På detta sätt kunde han se var behovet av resurser var störst 
och om något team behövde förstärkas med fler personer för att klara kraven eller för 
att inte hamna alltför långt efter planen och därmed förlora motivationen. Här kom 
ofta även andra frågor upp om sådant som teamledarna funderade över hur de skulle 
lösa. Det kan vara frågor om medarbetarna och hur de kunde användas eller var de 
skulle jobba eller om vem som ansvarade för en viss fråga. Vissa av dessa frågor kunde 
besvaras direkt men i vissa fall måste någon annan kontaktas för att kunna svara eller, 
mer sällan, hänvisades teamledaren till någon annan som kunde besvara frågan. 

David gick också runt i teamen för att försöka känna in hur de och deras arbete 
fungerade och om det var några problem som inte kommit fram genom teamledarna. 
Om det var någon som hade problem eller inte trivdes av någon anledning följde 
han upp detta med samtal och frågor. När förändringar gjorts följde han också upp 
dessa för att försäkra sig om att de inte fick alltför negativa effekter. Skulle det vara 
fallet försökte han anpassa situationen så att det skulle fungera bättre. Det kunde 
till exempel handla om att flytta om medarbetarna mellan teamen men detta måste 
linjecheferna vara med om eftersom det var de som ansvarade för de personella 
resurserna och deras utveckling. 

Det var inte ovanligt att David, när han satt och arbetade med något annat, blev 
avbruten av någon teamledare som behövde fråga om något eller behövde hjälp med 
någon personalfråga, till exempel behov av extra resurser för att klara av att hantera 
oväntat många felrapporter. Detta var vad som var aktuellt under en av veckorna och 
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vad David ansåg var en av de stora skillnaderna från en ”normalvecka”, att det var 
ovanligt mycket felrapporter. 

För David slutade dagen på jobbet, med ett par undantag, vid fyra då han åkte 
hem. Ofta blev dock kvällarna och ibland även helgerna avbrutna av telefonsamtal 
från jobbet eller att han måste läsa någon rapport eller skriva något inför kommande 
dag. 

 
–

 
Dianas arbete liknade till stor del det som David gjorde men hon ägnade mindre tid 
till möten. En relativt stor del av hennes tid gick åt till att kontrollera och hantera 
CR23. Detta medförde att hon också gick på möte om detta en gång i veckan, där de 
rekommenderade när och var de aktuella förändringarna skulle kunna genomföras. 
För att kunna lämna den typen av rekommendation måste hon veta dels hur mycket 
arbete som varje förändring skulle komma att innebära för de olika teamen men 
också hur mycket arbete teamen redan hade. Efter att förändringarna sedan hade 
beslutats, på en för projektet högre hierarkisk nivå, skulle hon informera teamen om 
vad de hade att göra när de skulle genomföra förändringarna i projektet. 

Diana deltog också i projektmötena i Subprojektet för mjukvara och i 
Designprojektet och hon turades om med David att gå till morgonmötena. Under 
studieveckan hade Diana också ett antal möten som normalt sett inte fanns på 
schemat. Dels så hade SoftCorp ett kontorsmöte där olika strategiska frågor 
diskuterades, dels hade hon ett fackligt möte. Dessutom träffade hon tre team för att 
informera om rutinerna för förändringshantering och om de kvalitetskrav som gällde 
för produktionen. 

Mycket av tiden under observationerna av henne gick också åt till att skriva och 
uppdatera olika styrande dokument. Det dokument hon främst arbetade med var 
”Team assignment specification” som handlade om teamens ansvar och skyldigheter, 
vad de skulle göra och inte skulle göra. I arbetet med detta dokument behövde hon 
kontakta den som hade gjort den tidigare versionen och försöka förstå hur han hade 
tänkt och dessutom kontrollera uppgifter som hänvisningar till andra dokument. 
Andra dokument hänvisade också till det dokument hon arbetade med vilket medförde 
att hon måste diskutera med dem som arbetade med dessa dokument så att inget efter 
förändringar ramlade bort och inte stod någonstans. Arbetet försvårades också av att 
det var stora problem med åtkomsten till den server hos InnCorp där dokumenten 
förvarades för att alla alltid skulle kunna ha tillgång till den senaste versionen. 

23 Felrapporterna prioriterades i tre steg, felen skulle vara åtgärdade inom två arbetsdagar, tio 
arbetsdagar eller, de lägst prioriterade, så snart tillfälle gavs. 
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Under en vecka ägnade Diana ungefär 12 timmar åt planerade möten. Av dessa 
var nästan sex timmar sådana möten som normalt sett inte förekommer under en 
arbetsvecka utan var av engångskaraktär. 

 
–

I figur 12 och 13 visas en schematisk bild av Davids respektive Dianas arbetsveckor. 
De tider i figurerna som markerats som ’Övrig arbetstid’ innebär att de arbetade med 
något men blev avbrutna av att någon kom och frågade om något oftare än var tionde 
minut. 

Tiderna som markerats med lodräta linjer visar på tid när de kunde arbeta ostört 
med en uppgift i en sammanhängande tid som var längre än tio minuter. I denna 
tid inkluderas om de själva kontaktade någon i samma ärende som de arbetade med. 
Ett avbrott av att någon kom och frågade om något annat innebar dock att perioden 
bröts och tiden åter räknas från noll. Hinner den före nästa avbrott överskrida tio 
minuter noteras den som tid för eget arbete. 

Planerade möten kunde vara allt från regelbundna möten som till exempel 
morgonmöten som förekom tre gånger i veckan till möten som var att ses som en 
engångshändelse. Något gränsfall finns där Diana kontaktade enhetschefen för att 
diskutera kvalitetskrav och bestämde att de skulle träffas om fem till tio minuter. Var 
detta ett planerat möte eller inte? Jag har bedömt det som ett spontant möte och det 
finns därför inte med som planerat möte i schemat ovan. 

Sociala aktiviteter innebar aktiviteter som utfördes i jobbet men som inte rörde 
det vardagliga arbetet. Det handlade till exempel om en lunch med efterföljande 
aktivitet för att avtacka David som ledare för ett team där han slutade i samband 
med att han skulle börja som projektledare. Det andra tillfället handlade om en 
golfturnering som anordnades av personer på företaget som en social aktivitet för 
medarbetarna. 

Den tid som markerats med grått visar tid de spenderade på arbetet men då jag 
inte var närvarande. Denna tid inkluderade inte de planerade möten då jag inte var 
närvarande vilka istället markerats som planerade möten med sneda linjer. 

Slutligen markerar vitt den tid som inte var arbetstid, med andra ord tid då de 
inte befinner sig på arbetet. Det kan givetvis vara så att de arbetar hemma men det är 
i alla fall utanför den tid som jag hade kontroll över. 
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Figur 12. Davids arbetsinnehåll under en av studieveckorna.
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Figur 13. Dianas arbetsinnehåll under en av studieveckorna.
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 Projektledning över tid
Efter att ha tittat på en vecka kan man fundera på hur arbetet förändrades över tiden, 
från början till slutet av projektet. Även om olika dagar för projektledarna i mångt 
och mycket såg liknande ut fanns det en viss variation över tiden. Inte minst i vad 
som fokuserades under olika delar av projektet. 

På grund av att varje projekt ingick i ett större systemprojekt där det ena projektet 
var en utveckling av det tidigare så följde det naturligt att om det skedde en utveckling 
av hårdvaran så måste också mjukvaran förändras. För små förändringar, eller om 
förändringen måste in i det pågående projektet, innebar det att en förändringsbegäran 
skickas till mjukvaruprojektet. Men, om det handlade om mer genomgripande 
förändringar skedde detta i ett nytt projekt. 

Så snart planeringen av det nya projektet var genomförd, och det tidigare 
projektet var levererat, påbörjades arbetet med att utveckla den nya versionen. För 
projektledarna märktes inte detta så tydligt eftersom de under några veckor redan 
hade varit fokuserade på planering av det nya projektet, parallellt med att de försökt 
kontrollera att allt blev avslutat i tid i det tidigare projektet. För teamen blev det 
också en mjuk övergång till det nya eftersom de hade arbetat en del med analys av 
arbetet för att hjälpa till med tidsplaneringen. När de levererat de produkter som de 
hade ansvar för i det tidigare projektet gick de över till att arbeta med utvecklingen 
av samma eller närliggande produkter i nästa. För vissa personer kunde projektbytet 
ibland betyda byte av team. I dessa fall blev självklart projektbytet tydligare. 

Vid starten av projektet var det projektledarnas uppgift att försöka hjälpa till så 
att teamen visste vad arbetet i det nya projektet innebar. De måste försäkra sig om 
att teamen förstod vad som var skrivet och vad som krävdes av dem. Om något var 
oklart satte de sig ner och försökte hjälpa till, eller också kontaktade de någon av de 
personer som skrivit dokumenten om vad som skulle göras, för att försöka bringa 
klarhet i teamens uppgifter. 

När alla väl hade kommit igång med det arbete de skulle utföra så bestod arbetet 
för David främst av uppföljning och kontroll att milstenar och andra deadlines hölls 
och att allt blev levererat i tid. Detta skedde främst genom återkommande kontakt 
med medarbetarna och genom de regelbundna möten som hölls i projektet. 

När projektet började närma sig slutet fokuserade David mer på om tiden hölls 
och försökte kontrollera att projektet nådde sina mål och att alla visste vad de skulle 
göra. Speciellt fokus var det på de produkter som låg på den kritiska linjen vilket 
innebar att de styrde när projektet skulle bli klart. Parallellt med detta började också 
planeringen för nästa projekt.

Att kontrollera den slutliga leveransen var främst Denises uppgift. När alla 
team levererat in sina produkter sammanställde Denise information om leveransen 



128

och dess uppnådda kvalitetsnivåer. Detta presenterades vid ett leveransmöte där 
mottagande testprojekt och projektledarna från InnCorps delprojekt och Subprojekt 
var närvarande. Om det var något fall där rätt kvalitetsnivå inte uppnåtts bestämdes 
ett datum när detta skulle vara levererat eller också begärde de undantag från de krav 
som man inte lyckas uppnå.
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Delta i möten

Vi har nu tittat på hur arbetet ser ut utifrån ett strukturellt perspektiv, alltså hur 
de arbetar. I de kommande kapitlen ska jag beskriva vad det är de gör. Jag inleder 
med att titta på möten och kommer senare till förändringar och ett par aspekter av 
planering. 

Av sin arbetstid ägnade projektledarna en stor del åt möten som var planerade 
och som i många fall krävde förberedelse och i de flesta fall ledde till efterarbete. 

För att kunna leda projektet rätt måste projektledaren hela tiden jämföra sin 
position med omgivningen och följa vad som händer runt omkring. Figur 16 på nästa 
sida visar kopplingarna mellan olika personer och projekt och är ett försök att illustrera 
en del av den komplexa situationen. Här ser vi kopplingarna till den organisatoriska 
kontexten, med företaget och dess avdelningschefer och projektsponsorn, med de övre 
hierarkiska nivåerna i projekten och med de jämbördiga projekten, de andra projekten 
som lyder under Subprojektet för mjukvara. Vi ser också kopplingar inom projektet, 
till teamledarna och projektledningsteamet. Projektledaren måste ha kontroll på alla 
dessa relationer och utnyttja dem till att hålla sitt projekt på rätt kurs. 

Under två veckor gick projektledarna på 16 olika sorters möten. Vad var det då 
för möten, vad gjorde de där och hur påverkade mötena deras arbete?
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Figur 14. Beskrivning av kopplingar mellan olika delar i projekten och företaget [vita rektanglar] 
och de möten (eller motsvarande) där kontakter och informationsutbyte sker [grå rektanglar]. 
Den linje där mötet är placerat kopplar ihop de personer som deltog i mötet. Streckad linje 
[- - - - -] visar på viktiga informella kontakter. Punktlinjen [........] visar gränsen mellan InnCorp 
och SoftCorp. I figuren visas 14 av de 16 möten som beskrivs i kapitlet.

Möten i huvudprojektet

De flesta mötena i Huvudprojektet skedde via telefonkonferens. När man samlades 
för möte träffades de, på SoftCorp, i ett av mötesrummen där det fanns en 
högtalartelefon mitt på det ovala bordet. Runt bordet fanns plats för sex till åtta 
personer och placeringen skiftade från möte till möte. Placeringen skedde, verkade 
det som, efter ”bussprincipen”. Första person som kom satte sig i mitten, nästa satte 
sig i ena änden och nästa i andra änden, senare inkomna satte sig sedan emellan. Om 
några kom samtidigt och diskuterade något på vägen in eller om några ville diskutera 
något gemensamt under mötet frångick de ibland mönstret och satte sig bredvid eller 
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mitt emot varandra, även om det fanns gott om plats. 

1. Informera om vad som hänt – Morgonmöten

Tre gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag, samlades projektledarna för de olika 
delprojekten inom Subprojektet för mjukvara för morgonmöte. Dessa möten hölls 
via telefonkonferens och varade mellan en halv och en timme. Med på mötena var, 
förutom nämnda projektledare, också Ada, Bertil och Caesar samt en Configuration 
Manager. Förutom att vara med och diskutera sina delar av projektet, var det den 
senares främsta uppgift att föra protokoll för mötet. Under de första studieveckorna 
var det David från Designprojektet som gick till dessa morgonmöten men senare har 
de börjat skifta och går varannan gång. 

Klockan 9 kom de olika personerna hos SoftCorp till konferensrummet och 
ringde upp InnCorp där de andra personerna hade samlats, eller oftare höll på att 
samlas. Efter att diverse hälsningsfraser hade utväxlats och i väntan på att alla ska 
komma till konferenstelefonerna på de olika platserna pratade man antingen om 
hur arbetet gick och hur olika problem hade lösts eller också pratade några som 
samarbetade om något med varandra för att uppdatera sig på vad som hände. När alla 
var samlade och eventuella samtal var avslutade började mötet, vem som ledde mötet 
skiftas varje månad och brukade växla mellan företagen. 

Under mötet följde de en dagordning som medförde att de dels diskuterade 
rapporter där de gick igenom de olika projektens utveckling, problem eller andra 
funderingar och dels att de fick information ”uppifrån” om vad som hände och om 
beslut som fattats som rörde det egna projektet. Diskussionerna rörde bland annat 
prioritering av felrapporter, samordning av arbetet och beslut om till exempel nya 
signalfiler eller operativsystem. De började med en genomgång av vad som hänt sedan 
sist i de olika projekten och hur detta hanterats och om det behövdes några ytterligare 
åtgärder. Det vanligaste var att det blev rapporterat att det gick bra men ibland hade 
någon ett problem som måste lösas. 

Förutom denna typ av diskussioner och rapportering av status i projektet så 
informerade projektledarna om vad som hände högre upp i organisationen med de 
versioner som man tidigare levererat dit. Man informerade också om förändringar 
av leveransdatum eller andra beslut som på ett eller annat sätt påverkade arbetet i 
delprojekten.

Inför dessa möten måste de som gick dit förbereda sig genom att läsa rapporter 
från teamen och genom att kontrollera hur projekten utvecklats och vad som var 
gjort och vad som inte var gjort av det som skulle ha varit gjort. De behövde även 
kontrollera utvecklingen av felrapporter och ändringsbegäran. Efterarbetet efter dessa 
möten handlade om att sprida informationen vidare till alla som var berörda av det 
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som sagts. 

2. Informera om vad som hänt och planera framåt – Projektmöten

Varje tisdag träffades projektledarna för delprojekten i Subprojektet för mjukvara 
för att diskutera projektets utveckling och planera framtiden. Mycket i dessa 
projektmöten liknade de morgonmöten som hölls under veckan men det var främst 
vid dessa möten som beslut fattades och de bestämde hur de skulle arbeta vidare och 
hur projektet skulle utvecklas i mer strategiska termer. Dessa möten hölls vanligtvis, 
liksom morgonmötena via telefonkonferens men de brukade hålla på längre, omkring 
ett par timmar. Ungefär en gång i månaden reste dock representanter antingen från 
SoftCorp till InnCorp eller tvärt om för att ägna en heldag åt att diskutera liknande 
frågor men också för att kunna diskutera mer strategiska frågor. 

Inför projektmötena hade alla projekt skrivit en progressrapport där de utifrån 
teamens progressrapporter beskrev vad som hänt, problem som kommit upp, hur 
problem lösts, avvikelser från plan samt om avvikelserna kunde komma att få tidsmässiga 
konsekvenser. I det senare fallet gjorde de även en bedömning av tidsförlusten eller 
vinsten. De noterade också vilket datum de räknade med att milstenar skulle komma 
att bli passerade, vilket underlättade planeringen och kontrollen. 

Mötet inleddes med att de tre projektledarna i Subprojektet informerade om 
läget i de tre huvudprojekten. Hur långt hade de olika versionerna kommit och när 
beräknades de bli levererade? Vad fanns att vänta i framtiden, vad var planerat?

Efter att de informerat var det delprojektledarnas tur att berätta och i samband 
med att de berättade om sina projekt kom det frågor från de andra om sådant i deras 
beskrivning som skulle kunna påverka de andra delprojekten eller för att försöka 
avgöra vilka effekter eventuella förändringar eller avvikelser från plan skulle kunna 
komma att få för Subprojektet. 

När progressrapporterna var genomgångna kontrollerade de vilka uppgifter 
som skulle ha varit utförda till mötet, om de var det ”stängde” de dem. Alla 
uppmärksammades på sina kommande uppgifter och när det senare under mötet 
kom fram uppgifter som behövde lösas så fördelade de dem på de personer som hade 
bäst kunskap om den aktuella uppgiften och så fick han ett datum då den skulle vara 
utförd. Dessa uppgifter följdes sedan upp i senare möten. 

Sedan var det dags för ”Risklistan”. Det var en lista med händelser som de kunde 
förvänta sig och en beskrivning av vad de skulle kunna få för konsekvenser om de 
skulle inträffa. Det fanns också beskrivningar av hur de skulle arbeta för att motverka, 
eller minska effekten av, riskerna. Även här utsåg de ansvariga för att ha kontroll på 
riskerna och för att hitta lösningar på de problem som kunde förväntas uppkomma. 

Under telefonkonferenserna satt ofta de som inte just då berättade om sitt 
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projekt och väntar på att det ska bli deras tur. Eftersom informationen framförallt 
riktades mot subprojektledaren hos InnCorp och inte nödvändigtvis rörde de andra 
hände det att några hade med rapporter eller andra dokument att läsa under tiden. 
Det hände också någon gång att mikrofonen hos SoftCorp stängdes av för att man 
där skulle kunna diskutera vad man tyckte om det som sades i andra änden. 

Eftersom projektmötena varade längre än en timme, gjorde de en kort paus mitt 
i för att hämta kaffe och få röra lite på sig. Ibland hann David då med att kontrollera 
några detaljer med teamledare för att kunna komma med korrekt information eller 
kunna korrigera ett tidigare uttalande under mötet.

I slutet av projektmötet skrev de sedan ihop en gemensam progressrapport som 
skickades till projektet ovanför. I den beskrevs vad som hände i Subprojektet och hur 
det håller sig i förhållande till plan. 

När alla berättat vad de skulle säga avslutas mötet och telefonen stängs av. Ibland 
blir några sedan kvar i rummet för att diskutera vidare om något som avhandlats på 
mötet men oftast går alla vidare till sitt arbete. 

3. Rekommendera förändringar – Förändringshanteringsmöte

En gång i veckan gick Diana på möte om förändringshantering. Där gick man igenom 
samtliga CR som kommit in och var analyserade. 

Inför mötet gick hon igenom de olika CR som kommit in och tittar efter vilka 
produkter de rör och vilka team som skulle komma att utföra arbetet och hur många 
timmar det förväntades ta. Hon kontrollerade också hur mycket arbete som teamen 
hade och gjorde en bedömning om hur snart förändringen kunde genomföras. 

Under mötet diskuterade de sedan varje CR och de projekt som var inblandade 
i respektive CR gav förslag på hur snart de kunde genomföra förändringen. När de 
enades om en version som var lämplig beslutade de att ge förslag till nästa, högre, 
instans om var de skulle planera in CR. 

Efter mötet noterade Diana i sitt elektroniska dokument hur alla CR föreslagits 
bli planerade i tid och om det framkommit nya uppgifter som lett till att nya CR 
tillkommit eller att andra blivit borttagna. När detta var klart informerade hon teamen 
om vad som sagts. Så snart nästa instans hade fattat ett slutligt beslut, och när Diana 
informerats om detta, förde hon den informationen vidare till teamen så att de skulle 
veta vad de hade att göra. 

4. Överrapportera levererade produkter – Leveransmöte

När en version var färdigproducerad och alla delar av den var levererade till testprojektet 
hölls ett leveransmöte och det var Dianas uppgift att representera designprojektet där. 
I mötet gick de igenom vad som hade levererats och om det fanns några avvikelser 
från vad som skulle ha levererats. Om det fanns avvikelser, till exempel att de inte 
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hunnit eller kunnat testa så mycket som de borde för att säkra kvaliteten, diskuterade 
de datum för när de ska ha uppfyllt detta. I vissa fall meddelade de att de skriftligen 
skulle komma att be om undantag från kraven med en motivering till varför detta var 
fallet. 

Inför detta möte måste Diana skriva en leveransrapport och gå igenom vad som 
levererats och till vilken kvalitetsnivå det hade levererats. Helst skulle hon också ha en 
aning om vad orsaken var till eventuella avvikelser från plan och när dessa förväntades 
bli uppfyllda. Efter mötet informerade hon teamen om eventuella nya direktiv och 
hur de skulle gå vidare för att leveransen skulle bli fullständig och till vilket datum 
detta skulle vara gjort. 

Möten inom delprojektet

5. Föra vidare information och stötta teamledarna – Delprojektmöte

Två gånger i veckan, dagen före respektive dagen efter projektmötet, träffade 
projektledarna teamledarna. Ofta var också projektadministratören med i mötet. 
Dessa möten var mer informella till sin form men i övrigt fungerade de ungefär som 
de möten som beskrivits tidigare. I det första mötet, som hölls dagen före projektmötet 
i Subprojektet, diskuterades teamledarnas progressrapporter där de hade beskrivit sitt 
teams arbete under veckan som gått. Rapporterna följdes upp för att kontrollera 
att det inte fanns problem som de inte kunde lösa själva eller för att föra vidare 
funderingar till projektmötet följande dag. I nästa delprojektmöte som hölls dagen 
efter projektmötet i Subprojektet återkom David med information om vad som sagts 
på projektmötet, om vad som hände i projektet och om nya beslut som hade fattats. 

Det var främst i detta forum som teamledarna ventilerade sina funderingar. Här 
diskuterades till exempel personalsituationen, vilka som var sjuka och hur arbetet 
gick, om man beräknade att hinna med det jobb som låg framför. Om det fanns 
specifika problem med programvara, samarbete eller problem av något annat slag så 
togs de också upp i detta forum.

Vid ett delprojektmöte hamnade fokus mycket på den visning av en produkt 
som skulle ske följande vecka. Detta innebar att man planerade för övertid i helgen. 
Detta ledde till att halva mötet, som denna dag blev ovanligt långt och varade i 1,5 
timme, ägnades åt att diskutera vilka som skulle ha beredskap, vilka konsekvenser 
detta skulle få och vilka regler som skulle gälla för detta. 

Förutom övertidsdiskussionen behandlade de frågor om hur de skulle hantera 
allt arbete som ramlade över teamen i och med att testprojektet hade hittat så mycket 
fel vid testning av tidigare produkter.

Det var också en del datorproblem hos teamen som de diskuterade, vilket ledde 
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till att en teamledare lovade att sammanställa en lista över problem och över vilka som 
hade dessa problem. Listan skulle sedan lämnas till någon ansvarig för att problemen 
skulle åtgärdas snarast. 

6. Information om hur man ska arbeta – Möte om versionshantering

Vid ett tillfälle träffades David och Diana, tillsammans med teamledarna och den 
person som var ansvarig för datorerna och den konfigurering som dessa hade. Han 
ville berätta om hur de skulle hantera CR som ska förändras i en version men inte i 
följande men igen i den därpå följande. Detta gjorde att de måste hantera de olika 
versionerna parallellt och att det var mycket viktigt att kontrollera så att förändringarna 
infördes i rätt version. Metoden att hantera detta var egentligen inte ny men det hade 
uppstått vissa problem och funderingar i några situationer som ledde till att de ville 
förtydliga och poängtera hur det var tänkt att det skulle ske.

Detta möte ledde inte till så mycket arbete för David och Diana men teamledarna 
fick med sig en del som de skulle informera sina teammedlemmar om. David och 
Diana var med på mötet främst för att försöka ha en uppfattning om vad som skedde 
i teamen och hur deras arbete utvecklades.  

7. Informera om krav och förändringshantering – Teammöten om 
förändringar

Diana träffade teamen för att informera om rutinerna för hur de hanterar CR och 
vilka krav som ställdes på teamen. Hon skulle också kort gå igenom de kvalitetskrav 
som ställdes på det arbete som de utför och beskriva hur deras arbete påverkades 
av kraven. När hon träffade teamen besökte hon deras teammöten där teamledarna 
brukar berätta om vad som sagts på projektmötena och diskutera frågor som rör 
teamen specifikt. 

Förutom nämnda frågor diskuterades olika frågor som teammedlemmarna hade. 
I och med att de sällan träffade projektledarna i möten, det är mest teamledarna som 
gör det, så hade de funderingar som inte hade kommit upp till projektledarna. Det 
handlade bland annat om testmiljöer och testverktyg som användes för att kvalitetssäkra 
produktionen. Ett team hade problem med dessa och ett team ville använda ett verktyg 
som bara hade använts under en period på prov men nu skulle bort. De hävdade att 
det var effektivare och mer lättarbetat än det som nu rekommenderades. Diana fick 
senare veta av David att det team som hade funderingar om de olika testverktygen 
hade fått tid för att testa det de önskade under nästa inkrement så några ytterligare 
åtgärder var inte nödvändiga just då.

Det kom också upp frågor om det var olika krav som ställdes på olika delprojekt 
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när det gällde svarstider på felrapporter23. Teamet upplevde att när de lämnade ifrån 
sig ett fel till ett annat delprojekt för utlåtande så kunde det ta lång tid innan de fick 
svar och att detta påverkade deras egen svarstid. Diana lovade att kontrollera detta 
och återkomma. 

I och med att det också kom upp andra frågor och frågor kopplade till det hon 
berättade blev mötena längre än hon hade räknat med och det medförde att hon 
under veckan bara hann med tre av de fyra teammöten som hon hade tänkt hinna 
med. Ett av mötena flyttades därför och bokades istället in till följande vecka. Efter 
mötena kommenterade Diana att hon var nöjd och att det hade kommit fram tankar 
som annars troligen inte kommit upp. Det visade sig också i mötena att även om den 
information hon hade att förmedla inte var ny, kvalitetsdokumentet hade gällt i ett 
halvår och rutinerna var inte förändrade på att bra tag, så fanns det oklarheter och 
okunskap om vad som gällde och vilka rutiner som de skulle arbeta efter. 

8. Diskutera planering och uppgifter – Projektledningsteamsmöte

Vid projektledningsteamsmötena som hölls varje vecka träffades David, Diana, 
Projektadministratören och Configuration Manager för att diskutera och hjälpa 
varandra med arbetet. De träffades i ”Power Room”24 och David informerade om vad 
som sagts på de senaste projektmötena och vid mötet med projektsponsorn. Dessa 
möten var relativt informella och följde ingen speciell dagordning, den bestämdes 
istället i samband med mötet och berodde på vad som var mest aktuellt just då. En 
återkommande aktivitet vid mötena var att följa upp AP (Action Points, uppgifter) 
som delats ut tidigare för att se till att allt som skulle göras blev gjort. Syftet med dessa 
AP var att fördela en del av Davids arbete så att han inte skulle få alltför mycket att 
göra. 

Vid ett möte diskuterades främst vad de behövde göra med de styrande 
dokumenten25 efter det kvalitetsmöte som hållits under veckan. På kvalitetsmötet 
presenterades resultatet från en undersökning som genomförts tidigare för att avgöra 
hur de inom företaget arbetade med kvalitetssäkring och hur väl de uppfyllde de 
kvalitetskrav som ställts upp. Det kom fram att mycket arbete gjordes men att det 
var bristfälligt dokumenterat och att medvetenheten om arbetet var låg. Resultatet 
från det mötet blev att David blev ombedd att se till att de styrande dokumenten 
fick en översyn utifrån denna synvinkel i samband med att de nu skulle revideras och 
uppdateras inför det nya inkrementet som skulle starta. 

24 På en tavla intill dörren till David, Dianas och administratörens gemensamma kontor satt en liten 
papperslapp där det stod ”Power room” – Maktens rum.

25 De styrande dokumenten innehåller information om vad som ska göras under projektet, vem som 
ansvarar och hur det ska göras. Förenklat kan man säga att de innehåller planen för projektet.
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Projektledningsteamets möte resulterade i att arbetet med de olika styrande 
dokumenten fördelades mellan personerna. De delade sedan upp arbetet så att var 
och en fick uppdatera de dokument som innehållsmässigt låg närmast deras respektive 
arbetsområde. Datum sattes upp för när dokumenten skulle vara klara och för när 
man skulle träffas igen. Detta medförde att de hade en hel del pappersjobb efter 
mötet. Arbetet var dock fördelat över några veckor. 

9. Kontrollera utveckling av antal fel – Felrapportmöte

I slutet av den andra studieveckan började de hålla möten varje morgon för att 
diskutera felrapporter. Det var teamledarna, David och Diana som träffades i ”Power 
Room” före klockan 9 för att diskutera den senaste utvecklingen. Under onsdagens 
delprojektmöte insåg de att vissa team började få problem att hinna med det ovanligt 
stora och ökande antalet felrapporter som fortsatte att komma in. Antalet felrapporter 
oroade och genom att stämma av arbetet varje morgon började de få kontroll på 
situationen genom att de kunde flytta om resurser för att hjälpa de team som hade 
mest problem med att hinna rätta fler fel än vad som kom in. 

Ungefär kvart i 9 kom den förste teamledaren och rapporterade vilka fel dennes 
team arbetade med och hur utvecklingen hade varit. Efterhand samlades alla och de 
diskuterade vilka som behövde hjälp och om det var något team som för några dagar 
kunde avvara någon person. När alla rapporterat och de visste hur de skulle flytta om 
folk slutade mötet och var och en gick till sitt jobb. De planerade att fortsätta dessa 
möten tills situationen var under kontroll och antalet felrapporter minskat till en 
rimlig nivå. Redan efter några dagar började dock denna fokusering ge resultat och 
snart lagades lika många fel (eller fler) som det kom in nya. 

10. Utveckla teamen – Möte med supportteamets teamledare

Vid ett tillfälle träffade David, Diana och Projektsponsorn ledaren för ett av teamen. 
I samband med den omorganisation som nyligen genomförts hade det teamet fått 
en något annorlunda inriktning. Mötet var en fortsättning på ett tidigare möte och 
samtalet rörde främst vilka arbetsrutiner och ansvarsområden som teamet skulle ha. 
Efter mötet skickade teamledaren ut sina anteckningar som också innehöll ett antal 
uppgifter som de olika deltagarna hade att utföra. 

Möten med relation till företaget och linjen

11. Informationsutbyte med linjen – Möte med projektsponsorn

Strax före designprojektmötet, och som förberedelse för detta, träffade David och 
Diana en av linjecheferna, som också var projektsponsor, för att diskutera frågor som 
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rörde linjen. Vid mötet med honom informerade han om vad som sagts på högre ort 
och David och Diana informerade honom om vad som hände i projektet för att han 
skulle veta och ha detta som underlag i sina senare diskussioner och beslut. David och 
Diana tog sedan med sig informationen till mötet med teamledarna. 

I detta möte diskuterades också trender. Till exempel att mängden nedlagd 
arbetstid på projekten ökade och att antalet felrapporter ökade. De diskuterade också 
hur de skulle hantera kvalitetskraven och det kom vid något tillfälle fram att det var 
företagets mål att ”Vi måste vara klart mycket bättre än [InnCorp]”. 

Efter mötet fick projektsponsorn ett antal frågor som han skulle arbeta vidare 
med. Det fanns till exempel många brister i ett av operativsystemen till slutprodukten. 
De förändringar som gjordes där skulle inte ha fått någon påverkan för designteamen 
men visade sig att det kom in ett antal CR som visade att det blivit påverkan och 
därmed mer arbete. Projektsponsorn lovade att kontrollera detta och försöka få mer 
tid för att klara den ökade arbetsbördan.

12. Säkra en hög kvalitet – Kvalitetsmöte

Under en studievecka samlades alla avdelningschefer och projektledare för att 
informera om den kvalitetsenkät som genomförts tidigare under året. I enkäten hade 
projektledarna fått svara på frågor om hur de uppfyller olika kvalitetsaspekter och 
hur dessa dokumenterades. Tanken var också att se hur stor kvalitetsmedvetenheten i 
organisationen var. Mötet skulle dels resultera i en större förståelse för vilka krav som 
ställdes men också att det efteråt skulle ske ett antal praktiska förändringar inför en 
revision av företaget som skulle hållas någon månad senare. För David och Dianas del 
innebar det att de fick ett stort antal uppgifter som de på olika sätt skulle hantera i sitt 
projekt. Främst handlade det om att dokumentera i de styrande dokumenten hur de 
arbetade inom vissa områden för att säkra kvaliteten på det de producerar.

13. Hålla kontakt med linjen och företaget – Avdelningsmöte

Alla som arbetade inom SoftCorp var knutna till någon av de fyra avdelningarna. Att 
de olika medarbetarna arbetade i samma projekt eller hade liknande uppgifter innebar 
inte att de tillhörde samma avdelning. Fördelningen mellan de olika avdelningarna 
verkade snarare vara slumpmässig. Detta medförde till exempel att David och Diana 
tillhörde olika avdelningar. När Davids avdelning höll avdelningsmöte presenterade 
avdelningschefen företagets organisation och visade vilka som var ansvariga för de 
olika verksamhetsområdena där fokus givetvis hamnade på den verksamhetsgren där 
de nu var en del. Detta hade inte presenterats ordentligt sedan de blev del av den nya 
organisationen så informationen var välkommen även om många ändå hade vissa 
kunskaper om hur organisationen såg ut. 

Mötet avslutades med några förmanande ord om att det var viktigt var de skrev 
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upp sin tid, på vilken aktivitet. Varje vecka skulle alla skriva i sin arbetstid. Hur 
mycket de hade arbetat och med vad. Alltför mycket felaktiga noteringar hade lett 
till att projektet gjort av med för mycket tid och nu vill de försöka få kontroll på hur 
mycket av medarbetarnas tid som egentligen användes till de olika aktiviteterna. 

14. Diskutera företagets framtid – Strategiskt kontorsmöte

Vid ett tillfälle samlades hela SoftCorp till kontorsmöte där några av företagets högre 
chefer kom för att presentera situationen och för att dra upp riktlinjer för framtiden. 
Vid detta möte fick jag som icke anställd närvara. 

Följande två möten finns av praktiska skäl inte angivna i figuren. 

15. Diskutera medarbetarnas löner – Lönesamtal

Även om det främst var avdelningscheferna som ansvarade för medarbetarna och som 
bestämde deras löner var David vid ett tillfälle med i några lönesamtal för att utifrån 
projektets synvinkel diskutera medarbetarnas löneutveckling.

16. Diskutera fackets agerande – Fackmöte

En eftermiddag gick Diana på ett fackligt möte där hon var jämställdhetsombud. 
Det handlade om att diskutera hur facket skulle agera och arbeta i samband med 
kommande förhandlingar.

 
–

Det här var alltså 16 anledningar till att man samlades till olika typer av möten. Totalt 
deltog projektledarna i 25 möten under två veckor. Detta innebar att flera möten var av 
återkommande karaktär och återkom varje vecka medan andra var engångsföreteelser 
eller återkom mer sällan. Förutom dessa planerade, mer formella möten förekom ett 
stort antal mer informella möten då någon kom förbi kontoret för att meddela eller 
fråga om något, när de möttes i korridoren och samtalade om projektet eller när en 
fikapaus övergick i samtal om det arbete som skulle göras. 

Oplanerade, informella möten

Trots att så mycket som upp emot halva arbetstiden spenteras i planerade möten av 
olika slag ägnade David dessutom en stor del av tiden däremellan med oplanerade och 
informella möten. De informella mötena skedde då någon kom förbi kontoret för att 
meddela eller fråga om något, när de möttes i korridoren och samtalade om projektet 
eller när en fikapaus övergick i samtal om det arbete som skulle göras. Dörren till 
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kontoret stod alltid öppen. De enda tillfällen som den var stängd var när någon kom 
för att diskutera något ärende av mer privat karaktär eller under de morgonmöten då 
han ringde upp InnCorp från telefonen på rummet. 

När dörren var öppen kom det ofta en del personer för att fråga om olika saker 
eller för att diskutera ett problem. Framför allt var det teamledarna som kom men 
även andra medarbetare och ibland några projektledare för de andra delprojekten 
hos SoftCorp. David verkade värdesätta sin tillgänglighet högt och i och med att ena 
väggen på kontoret var gjord av glas såg David om det var någon som sökte honom, 
även om dörren var stängd. Det hände att han ibland avbröt det möte han hade 
bakom stängd dörr för att vinka in den person som sökte honom, för att diskutera 
deras problem. Om det inte var möjligt att avbryta mötet sökte han efter att mötet 
var avslutat ofta upp den person som sökte honom för att följa upp vad som var deras 
problem eller fråga. 

Uppföljning och kontroll

Många av de oplanerade mötena handlade om uppföljning och kontroll. Efter 
att planeringen var genomförd och projektet hade kommit igång brukade David, 
ungefär en gång i veckan, undersöka hur mycket jobb som de olika teamen hade 
gjort och jämför det dels med hur långt de bedömde att de kommit i utvecklingen 
av produkterna och dels med hur mycket de skulle ha gjort enligt planen. Om ett 
team låg efter eller hade rapporterat för mycket jobb på en produkt kontaktade David 
teamet för att kontrollera vad som hände och vad som gjort att arbetet släpade efter, 
om det var förändringsarbete eller felrapporter som tagit tid eller om det var mer jobb 
än beräknat och om de trodde att det var möjligt att hinna i tid ändå. 

Ibland ledde dessa kontakter med teamet till att David måste kontakta 
projektledare i andra delprojekt eller hänvisa teamen till andra personer som de måste 
kontakta. Davids eller teamets agerande syftade då till att andra skulle handla för att 
hans team skulle få underlag för att kunna jobba vidare. 

En annan typ av uppföljning var den som skedde efter och mellan mötena. När 
David kom från ett möte så gick han oftast till rummet för att lämna sin anteckningsbok 
och för att kontrollera utvecklingen av felrapporter och förändringsbegäran. I vissa 
fall hade någon fråga kommit upp under mötet som gjorde att han måste kontakta 
sina medarbetare för att kunna svara på en fråga eller också sökte han svaret på 
funderingen i sin planering eller i något dokument. 

Att studera utvecklingen av felrapporter och förändringsbegäran skedde inte 
enbart på grund av att de hade diskuterats under ett möte. Dagligen, ofta flera gånger 
om dagen, kontrollerade David hur många felrapporter som fanns på de produkter 
som han ansvarade för. När han öppnade dokumentet med felrapporter försökte han 
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se trender och vilka team som verkade ha mycket att göra och vilka som verkade kunna 
hantera situationen. Om ett team hade många felrapporter eller ett ökande antal 
rapporter försökte han ta reda på varför detta var fallet. Om det behövdes försökte 
han tillföra teamet personal som kunde hjälpa till att lösa felen. Förändringsbegäran 
följdes också upp men dessa kom oftast via förändringshanteringsmöten vilket gjorde 
att de inte bara plötsligt dök upp. 

När David fick lite lugnare perioder under dagen så försökte han att gå en sväng 
bland teamen. Syftet med detta var, förutom det sociala och det trevliga med att 
träffa folk, att försöka få en inblick i hur teamen fungerade och hur medarbetarna 
mådde. Genom dessa rundturer fick han också en inblick i hur arbetet gick i teamen 
och det var heller inte ovanligt att David fick kommentarer om något problem eller 
något som han måste söka mer information om. Att dessa ”turnéer” var viktiga visade 
sig när David och Denise under en vecka var mycket upptagna med bland annat 
planering och frånvaro för vård av sjuka barn. På ett teammöte var det då någon av 
teamledarna som beklagade sig över att projektledarna varit osynliga.

Relationer över tid

Bilden av projektet blir mer fullständig, och ännu mer komplicerad, figur 17, när 
kopplingarna mellan Designprojektet och de olika huvudprojekten beskrivs som de 
såg ut under studien. Kopplingen till tidigare inkrement och tidigare projekt skedde 
främst med rättningar men också genom förändringar som skulle genomföras. 
Arbetet i det inkrement som genomfördes under studien påverkades också av att 
en tidigare levererad produkt skulle visas för en kund och därför prioriterades högre 
eftersom de befarade att rättningar i denna produkt skulle kräva mycket jobb. Arbetet 
påverkades också av planeringen av det kommande inkrementet eller projektet som 
kunde medföra till exempel att personal måste flyttas om. Förutom detta visas också 
en uppskattning av hur mängden arbete vid en tidpunkt fördelades över de olika 
projekten. 
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Figur 15. Beskrivning av kopplingar mellan de olika huvudprojekten och designprojektet vid 
SoftCorp som det såg ut när studien genomfördes. Kurvan visar uppskattad fördelning av arbetet 
över de olika huvudprojekten under studietiden. 
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Kontakt med linjecheferna

I sitt arbete hade David nära kontakt och samarbete med linjecheferna i organisationen. 
Hos SoftCorp var det framför allt två linjechefer, Johan och Jonas, som ansvarade för 
medarbetarna i Designprojektet och dessa ansvarade också för designprojektets båda 
projektledare. Detta innebar att David och Denise satt på dubbla stolar och måste 
förhandla med sina chefer om att få medarbetare till sitt projekt. Detta ledde till 
att det var viktigt att hålla god kontakt med linjecheferna och David fick vid flera 
tillfällen stöd från linjecheferna när det var uppgifter som måste förhandlas fram 
högre upp i InnCorps organisation. 

För att underlätta kontakten mellan projektledarna och linjecheferna träffades 
David, Denise och Johan (den linjechef som fungerade som projektsponsor) en 
gång i veckan för att diskutera vad som hände i projektet och i SoftCorps respektive 
InnCorps organisation. Om det var speciella händelser eller någon speciell situation 
så diskuterades de i det här sammanhanget för att om möjligt finna någon lösning på 
problemen. Ofta fick projektledarna efter mötet med sig information till teamen och 
Johan fick information att ta med sig till ledningsgruppen där linjecheferna träffas. 

För en tid sedan hade David skickat e-post till ledningsgruppen angående 
utvärdering av projektet. Att projektet skulle utvärderas när det var genomfört var 
sedan en tid tillbaka beslutat och ett krav från ledningsgruppen men när projektet 
närmade sig slutet fanns ännu inga hjälpmedel eller rutiner klargjorda för hur det 
skulle gå till. I e-brevet bad David ledningsgruppen sända den aktuella mallen för att 
göra det möjligt att utvärdera projektet på det sätt som ledningsgruppen önskade. 
Det som sedan hände var mycket förvånande för David. Ledningsgruppen, eller 
egentligen några personer i gruppen, blev mycket förargade över e-brevet och menade 
att det inte var David som skulle ge order till dem utan snarare tvärt om. David kunde 
inte förstå hur hans formuleringar kunde uppfattas på det sättet när det från hans sida 
bara var ett försök att uppfylla deras önskemål. I samtal med Johan kunde inte heller 
han ge ett klart svar på varför e-brevet mottogs som det gjorde. Några veckor senare 
hade i alla fall beslutet ändrats så att den typen av utvärdering inte längre behöver 
göras men grunden för det beslutet är fortfarande okänt.

Trots denna incident bibehölls goda relationer till ledningsgruppen och Johan 
ansåg att David inte skulle fästa allt för stor vikt vid de kommentarer han fått. Johan 
menade också att man inte kan vara populär hos alla jämt och det är något som man 
som ledare måste lära sig att leva med. 
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Hantera förändringar

I arbetet förekom det förändringar av olika slag och de blev mer eller mindre en 
naturlig ingrediens i projektledarnas vardag. Förändringarna var av olika slag. Vissa var 
förväntade och de hade avsatt tid för att hantera dem.  Med förväntade förändringar 
menar jag förändringar som kanske kommer som en överraskning när de får reda på 
dem men när de väl sker hade de haft en viss tid på sig att förbereda för dem. Andra 
förändringar var mer oväntade och kom som en överraskning och måste hanteras på 
ett i förväg okänt sätt. 

Väntade förändringar

Förändringsbegäran

En ständigt återkommande aktivitet var hantering av förändringsbegäran. När 
en kund hittade en brist och rapporterade detta till företaget skrevs en CR 
(förändringsbegäran, Change Request) på huvudprojektnivå. Denna CR kopierades 
(”klonades”) sedan till delprojektnivå som analyserade sin del och de olika teamen 
bedömde hur mycket arbete de får om förändringen skulle implementeras, införas i 
det aktuella projektet. Informationen diskuterades sedan på möten som hölls varje 
måndag på subprojektnivå där de rekommenderade var och hur förändringen skulle 
genomföras. I denna rekommendation togs hänsyn främst till teamens arbetsbörda 
och övrig planering. 

Dagen efter diskuterades de olika subprojektens rekommendationer på 
projektnivå och här försökte de, i sin rekommendation, också ta hänsyn till hur 
förändringarna påverkade systemet och i vilken version av produkten de hörde 
hemma strategiskt. 

På onsdagarna planerades sedan förändringarna in med hänsyn till 
rekommendationerna, både från projektnivå och från subprojektnivå. Tanken var att 
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om förändringen medförde extrajobb utöver den tid som var planerat i projektet 
skulle beslutet om implementering av förändringen också medföra ett beslut om mer 
tid till projektet. Ett annat alternativ kunde vara att en annan funktionalitet som var 
planerad i den aktuella versionen, flyttades till en senare version i syfte att spara tid 
och därmed ge utrymme för implementering av den nya funktionen. Tyvärr hade det 
visat sig att detta inte alltid fungerade. Ibland planerades ny funktionalitet in utan att 
mer tid gavs vilket gjorde situationen svår att hantera på teamnivå. Om situationen 
blev ohållbar fick de diskutera förändringsbegäran ännu en gång och se om de kunde 
få ett annat beslut eller åtminstone mer tid för implementering. Efter onsdagens 
beslut gick Diana igenom vilka beslut som fattats och skickade informationen vidare 
till de team som skulle implementera de olika förändringarna. 

Dianas arbete med CR bestod alltså av att, i det speciella verktyget för hantering 
av CR, notera när en begäran kom in och att sedan följa analysen av denna och 
övervaka utvecklingen, via analyser och beslut, till det att förändringen blev 
genomförd. Uppgiften var att under tiden arbeta för att i största möjliga mån verka 
för att förändringarna fick minsta möjliga påverkan på projektet och därmed att 
försöka skjuta förändringarna så långt fram i tiden att det fanns större möjlighet att 
planera in dem. 

Ibland fick detta sätt att hantera CR oanade effekter. Under en period 
rekommenderade Diana att lägga ett antal förändringar i en version som förväntades 
att tidsmässigt ligga två versioner efter den som då producerades. Under studieveckan 
planerades dock denna version in så den kom att ligga samtidigt med den efterföljande 
vilken medförde att det arbete som man förväntade skulle hamna ungefär en och en 
halv till två månader bort, istället kom att hamna en halv till en månad bort. 

Under studieveckan bestod Dianas arbete dessutom av att i de olika teamen 
instruera om hur CR hanterades i projektet och hur teamens arbete med dessa skulle 
ske. 

Revidering av starttid

Ibland var det inte helt klart vad ett projekt skulle innehålla utan detta diskuterades 
och kunde förändras ganska sent i processen liksom när arbetet med projektet skulle 
starta och på vilken grund det skulle utvecklas. 

Under ett subprojektmöte diskuterades när produktion av version Delta 0, 
inkrement Delta skulle starta, se figur 16. Några av designteamen hade en del 
rättningar att göra i tidigare versioner men väntade annars på att starta produktionen. 
För att starta behövdes signalfiler som ännu inte kommit från Kina. Som versionerna 
var planerade skulle både Delta 0 och Gamma 11 följa efter Gamma 10 där Delta 0 
skulle få ny funktionalitet medan Gamma 11 skulle komma att innehålla rättningar 
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och förändringar i den funktionalitet som fanns i Gamma 10. Eftersom många av de 
ändringar som skulle göras i Gamma 11 också borde in i Delta 1 kom ett förslag upp 
att bygga Delta 0 på Gamma 11 istället för på Gamma 10. Vid mötet beslutas att de 
ska undersöka effekterna av detta och att diskutera vidare senare i veckan. 

Figur 16. Grafisk bild över de planerade sambanden mellan de olika versionerna. 

På morgonmötet dagen efter var inte Caesar närvarande men hade hälsat att 
om man måste starta produktionen av Delta 0 nu så måste det ske med Gamma 10 
som bas. David meddelade att han skulle undersöka med sina team om de kunde 
vänta några dagar till samt att det för designs del medförde stora effektivitetsvinster 
att använda Gamma 11 som bas för Delta 0. På projektmötet senare under dagen 
meddelade samtliga team att de hade jobb för tillfället och att de därför kunde vänta 
några dagar till. 

Under torsdagens förmiddag beslutades på ett planeringsmöte på projektnivå 
(nivån under huvudprojektet) att Gamma 11 skulle användas som bas för Delta 0, 
figur 17. förberedelser startades med konfigurering av verktygen. Senare under dagen 
när man under en fikapaus diskuterade det beslut som fattats, fick jag kommentaren, 
från en av personerna som satt med på onsdagens projektmöte, att ”Det måste du 
notera; Projektledarens historia påverkar agerandet”. Han syftade på att David med 
sin designbakgrund kunde agera starkt för att vinna fördelar för designprojektet. 

Figur 17. Grafisk bild av sambanden efter det nya beslutet

Tidigareläggning av produktversion

Under ett subprojektmöte ett par veckor senare meddelade Caesar att han fått frågan 
om möjligheten att leverera Gamma 12 istället för Gamma 10, figur 18. Första 
reaktionen från projektledarna var ganska negativ eftersom mycket fokus låg på 
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produktion av Delta 0 och att stressa fram Gamma 12 skulle innebära stor risk för 
försening av denna. Efter en stunds diskussion enades de om att det kunde vara 
möjligt förutsatt att produktionen av Gamma 10 avbröts och om alla nya CR som 
skulle komma för Gamma 12 placerades i en version Gamma 13 som ännu inte var 
planerad samt om några andra tveksamheter löstes på ett för delprojekten positivt 
sätt. Caesar lovade att kontrollera och förhandla om detta och att återkomma om vad 
det slutliga beslutet blev.

Figur 18. Sambanden mellan de olika versionerna. Den streckade linjen visar den föreslagna 
placeringen av Gamma 12.

Omorganisation

Strax innan de inledande observationerna hade David genomfört en omorganisation 
inom delprojektet för att bättre kunna möta de krav som ställdes i kommande 
inkrement. I samband med detta hade några av teamen förändrats och några personer 
hade fått byta team. Detta ledde till att David behövde samtala med några av 
medlemmarna för att övertyga dem om att detta var en bra lösning och att förändringen 
skulle vara till nytta för dem i längden. Argumentationen var ibland häftig och någon 
uttryckte sitt missnöje med att behöva flytta till ett så trist team. David, Diana och 
projektsponsorn höll också ett möte med en av teamledarna för att diskutera hur det 
teamet skulle arbeta. Det aktuella teamet var det som genomgått störst förändring 
och därför behövdes en grundlig genomgång av krav och förväntningar. 

I samband med omorganisationen hade de också diskuterat en förändring av 
hur de skulle hantera felrapporter. Denna förändring var det många som var negativa 
till. De som tidigare hade provat att arbeta efter denna modell var mycket nöjda och 
berörda personer utanför delprojektet hade inget att invända. David försökte därför 
att övertyga de mest negativa personerna att åtminstone prova under en period. Detta 
lyckades och de kom överens om att göra så under det kommande inkrementet. 
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–

Enligt Diana så var projekten ganska ”svajiga”. De satte inte ut målet för att sedan gå 
raka vägen dit utan förändringar skedde hela tiden. Det kunde till exempel handla 
om att ett datum flyttades eller att en annan version av produkten skulle utvecklas 
samtidigt. För att hantera dessa förändringar behövde projektet till viss del planeras 
om och det var denna omplanering som tog tid. 

…ibland kan man känna som all ens tid går till planering och 
omplanering… 

Arbetet med att planera om projektet var inte isolerat från det andra arbetet 
utan samtidigt pågick projektet som vanligt och krävde sitt engagemang. 

[Det finns] en massa annat jobb som ska göras också som rullar på, 
typ CR-hantering och information och… allt vad det nu kan vara. 
Det är dom perioderna som blir stressiga. Vi är väl som på gång med 
det nu lite grann […].  Nu kanske det inte är så vansinnigt stora 
förändringar men det är ändå… det rör om lite grann. 

Bilden av den föränderliga miljön förstärks av att mycket av de normala 
uppgifterna för Diana handlade om hantering av förändringsbegäran (CR). Vid 
planeringen av projektet fanns det en schablonmässigt beräknad tid avsatt för att i 
teamen och projektledningen ska kunna hantera dessa förändringar. 

Risk att förlora jobb

En förändring av lite ovanligare slag handlade om att SoftCorp skulle förlora jobb. 
I samband med att den andra omgången av observationer inleddes bad David mig 
vid ett tillfälle att stänga dörren. I och med att dörren nästan alltid stod öppen till 
rummet började jag att ana att det han nu skulle berätta var av känslig natur. Jag 
kunde dock inte föreställa mig att jag skulle bli den sjunde inom organisationens 
väggar som fick veta att det var dramatiska förändringar på gång. Förändringar som 
hittills bara delprojektledarna och linjecheferna hade blivit informerade om. 

Anledningen till förändringarna var att InnCorp efter omstruktureringar fått 
30 personer som blivit övertaliga inom ett närliggande område och dessa skulle nu få 
nya uppgifter. De flesta av dessa personer hamnade på olika team hos InnCorp men 
det ledde också till att InnCorp nu ville ta över produkterna från ett av teamen vid 
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SoftCorp. InnCorps plan var sannolikt att så småningom ta över arbetet från flera 
team men nu var det aktuella teamets produkter intressanta. En trolig anledning till 
att det just var dessa produkter som togs först var att InnCorp inte visste så mycket om 
dem och att de var strategiskt viktiga. Produkterna var dessutom mycket komplexa. 

Informationen om transfer av produkterna till InnCorp hade kommit fram 
under de senaste veckorna och osäkerheten var stor om när och hur de andra skulle 
informeras och oron för framtiden var påtaglig. Under dagen diskuterade David 
och Denise situationen med varandra och David ringde till Caesar för att informera 
sig om hur många hos InnCorp som var informerade om planerna. Vid fikat på 
eftermiddagen pratade David med Johan och sa att nu var det dags att informera 
innan ryktet skulle spridas i och med att ”alla” hos InnCorp var informerade. 

Avdelningschefen Johan och enhetschefen Karl hade kommit till samma slutsats 
och tänkte informera dagen efter. David kontaktade därför Karl och de beslutade att 
först informera teamledarna för det berörda teamet eftersom det i första hand var 
det teamet som utvecklade de produkter som skulle föras över. Teamledarna skulle 
informeras på förmiddagen och övriga på eftermiddagen i samband med ett ordinarie 
möte. Både Karl, Johan och David verkade nervösa över detta. Innan han skulle gå 
hem ställde sig David vid stolen, tittade på mig och sa ”vad tror du om imorgon?” Jag 
svarade något om att det kan bli tufft och han sa att ’man bör presentera det på ett sätt 
som inte är alltför dystert och att det skulle ges rätt proportioner, men vad är det? Hur 
gör man det? Det är inte lätt när det inte finns något klart vad vi ska göra istället.’

När han sedan gick hem var det fortfarande med funderingar om ’hur gör man 
detta?’. ’Hur tas detta emot av teamen’? En annan fråga var om det skulle räcka 
med detta team. Karl och Johan trodde det men InnCorps plan var att flytta över 
flera produkter så småningom, vilket skulle leda till att fler team försvann. Antalet 
medarbetartjänster som de köpte från SoftCorp var i alla fall planerat att successivt 
trappas ner och minskas fram till årsskiftet. Vid årets slut var det tänkt att antalet 
personer hos SoftCorp som arbetade för InnCorp skulle ha halverats.

Det fanns också en oro hos projektledare och linjeledning för att de skulle 
hantera detta på ett sätt som skadade relationen mellan medarbetarna och ledningen. 
Om informationen kom fram bakvägen kunde ledningen hamna i en situation där de 
blev anklagade för att ”mörka” och att undanhålla information.

Dagen efter träffade David, tillsammans med Denise, Karl och Jonas (ännu en 
avdelningschef ), teamledarna för teamet som skulle flytta och berättade om planerna. 
Teamledarna tog emot informationen med jämnmod och teamledarna funderade en 
del på hur det skulle tas emot av teamen och vad som skulle hända när produkterna 
blev flyttade. David poängterade att teamledarnas uppgift nu var att försöka ta hand 
om teamet och se till att allt inte cirkulerade omkring detta utan att det också skulle 
bli jobb gjort. 
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Under eftermiddagen, när inte David var närvarande, informerade Karl samtliga 
anställda om planerna att flytta produkterna och enligt Denise kunde man ana en viss 
oro för framtiden hos de anställda. Trots detta var det ganska lugnt. Karl gick också 
runt dagen efter meddelandet för att ”känna efter stämningen” och för att svara på 
frågor som kommit upp efter att de fått fundera vidare på informationen. 

I samtal med Stefan, projektledaren i transferprojektet som skulle flytta 
produkterna, och med Caesar kom David överens om att överföringen av produkterna 
inte skulle påbörjas förrän pågående projekt var slutfört. Det riskerade annars att 
skapa oro och att ta för mycket tid av teamet och därmed att försena leveransen. 
Detta fick under inga omständigheter ske. 

Ungefär en vecka senare började funderingarna komma om vad som hände i 
transferprojektet och hur InnCorp tänkte sig det hela. Ännu hade ingen diskuterat 
med David om hur det skulle gå till och snart var det dags att starta flytten. Hur skulle 
han planera? Stefan kom till SoftCorp för att få lite information om produkterna och 
han träffade David mycket kort och det enda David fick ut av det mötet var vilka 
datum som det var tänkt att produkterna skulle vara flyttade. Det var i och för sig 
viktig information men inte så mycket som David behövde. Han ville i det här läget 
ha information om hur det var tänkt att flytten skulle gå till och om hur Stefan ville 
att SoftCorp skulle förbereda för transfer men detta fick vänta ännu en tid. 

Ytterligare en knapp vecka senare ringde Stefan och frågade om några designer 
skulle kunna få prova på att rätta några av de fel som skulle rättas så att de kunde 
få känna på designen och ”rota i koden”. De hade nu gått en veckas utbildning 
i det programmeringsspråk som behövs för de nya produkterna. Eftersom detta 
skulle ta extra tid för designerna som arbetade med produkterna tyckte David att 
det var olämpligt och att de istället skulle analysera felen och föreslå åtgärder (ge 
ändringsförslag i koden). Då kunde teamet fixa ändringen och kommentera förslaget. 
Detta skulle spara tid. David bad sedan Stefan att berätta hur han hade tänkt att 
flytten av produkterna skulle gå till och de beslutade att de skulle träffas när David 
besökte InnCorp under följande vecka.

I förberedelsen inför denna träff mötte David och Denise teamet som skulle 
lämna ifrån sig produkterna och David berättade hur han hade tänkt sig det hela och 
bad dem att kommentera. 

I ett senare samtal med linjechefen Johan framkom det att han hade sett planerade 
datum för flytten som ”är betydligt mer aggressiva än vad som sagts tidigare”. Johan 
nämnde också att Stefan kommenterat att David varit alltför protektionistisk26 vilket 
ledde till att David kontaktade Stefan för att förtydliga och förklara varför han svarat 

26  Skyddande av projektet. 
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som han gjort på frågan om de nya skulle få prova att rätta felrapporter. 
När jag någon månad senare bad David kommentera denna händelse svarade 

han så här i ett e-brev.

Jag kontaktade Stefan pga att ge min syn på transfern och skapa en 
gemensam syn. Detta med ”protektionistisk” var nog mest pga att Stefan 
ej hade kommunicerat så mycket med mig angående komplexiteten i 
dessa produkter och därav inte, enligt mig, kunde ha en realistisk och 
trolig strategi för tidiga transferaktiviteter. De fick möjlighet att prova 
att analysera och komma med förslag på en ”C” felrapport27 och de 
kunde inte lösa den. När våra designer kollade på denna så fann vi 
lösningen inom ca 30 minuter. Så efter detta så vart det ännu tydligare 
vad jag menade med att de ej skulle vara inne och göra designlösningar 
förrän de hade bättre insikt i produkterna.[personnamn utbytta av 
författaren]

När Stefan och David slutligen satt ner och pratade en förmiddag kom de 
överens om hur flytten skulle gå till, i stort enligt Davids förslag, och hur arbetet 
skulle planeras tidsmässigt. 

När de personer som skulle ta över produkterna någon vecka senare kom till 
SoftCorp skötte teamet och några personer från Systemprojektet det mesta. Teamet 
hade ställt i ordning arbetsplatserna och lagt godis och reklampennor på bordet och 
förberett presentationer av produkterna så att det skulle vara lättare att komma in i 
hur de fungerade. Över lag så fungerade det överlämnande teamet bra och de verkade 
inte nedslås av att bli av med produkterna. Visst blev det en oro och funderingar för 
framtiden men i arbetstakten eller i inställningen till jobbet märktes inte mycket. 
Teamet lyckades för ovanlighetens skull dessutom att leverera tidigare än planerat, 
något som inte hänt under överskådlig tid. Detta kommenterades också flera gånger 
av David och Denise både inför teamet och inför linjecheferna som var mycket nöjda 
med teamets arbete, och deras sätt att hantera situationen. 

 
–

Efter ett halvår fanns det inte så mycket kvar av oron för de förlorade produkterna. 
Produkten var mer komplicerad att flytta och mer komplex än vad InnCorp hade 
förutsett varför endast nyproduktionen dittills blivit flyttad men resten skulle 

27  En lågt prioriterad felrapport som ’löses när man har tid’.



153

flyttas inom kort. Istället för de flyttade produkterna hade SoftCorp då fått ett par 
andra produkter som flyttats över från InnCorp. Det innebar att av den planerade 
neddragningen från 20 personer till 14 blev det inget. Istället hade det blivit möjligt 
att anställa fler personer och nu jobbade 27 personer hos SoftCorp i projektet.

Omprioritering

Det var inte ovanligt att projekten omprioriterades i förhållande till varandra. Ett 
sådant tillfälle handlade om en planerad presentation av en produkt som skulle visas 
följande vecka. Det var InnCorps försäljningsorganisation från Nordamerika som 
skulle komma med en av sina kunder. Tanken var att man skulle visa produkten 
praktiskt, hur den fungerade. Problemet var att produkten inte var helt färdigtestad 
och man befarade att det skulle kunna dyka upp fel som skulle kunna förstöra 
möjligheterna att visa produkten. Ett meddelande gick därför ut i början av veckan 
att alla felrapporter som gällde den aktuella produkten skulle prioriteras före allt 
annat och att övertid kunde beordras fritt, bara produkten blev klar. Meddelandet 
innehöll också en uppmaning om att planera för beredskap i helgen för att kunna 
hantera eventuella fel. 

Detta meddelande medförde att de började diskutera möjligheter att planera om 
sina resurser och att börja planera för att vem eller vilka skulle ha beredskapen i helgen. 
Linjecheferna, som var de enda som kunde beordra övertid, drogs in i processen och 
informerades om läget och diskuterade hur de skulle kunna lösa detta. I samband 
med projektmötet i designprojektet på onsdagen diskuterades detta och det kom fram 
att om samma personer skulle ha beredskap hela helgen, och måste jobba, så skulle 
det kunna innebära att de måste bli lediga kommande vecka som kompensation för 
avbruten veckovila28. Konsekvensen av detta skulle då bli att produktionen av övriga 
produkter och inkrement skulle bli lidande mer än nödvändigt. 

Teamledarna blev ansvariga för att informera sina medarbetare och att diskutera 
med linjecheferna för att komma till en lösning om vilka som var bäst att sätta i 
beredskap och de ombads att ta hänsyn till dem som hade bokat upp sig på annat 
den aktuella helgen. 

I slutet av veckan när allt hade ordnats väntade man på slutligt besked från 
InnCorp om de skulle behöva jobba eller inte. Nätverket fungerade så dåligt att de inte 
kunde ta emot eller skicka e-post varför David vid fredag lunch kontaktade Caesar via 
telefon och fick meddelandet att allt hade blivit testat och fungerade kvällen innan så 
det skulle inte bli aktuellt med någon beredskap och övertid under helgen. 

28 Enligt arbetstidslagen (SFS 1982:673) har arbetstagare rätt till 36 timmars oavbruten ledighet en 
gång i veckan. Om denna ledighet avbryts, till exempel genom övertidsarbete, och man måste 
jobba så att man inte får denna längd på ledigheten, så har man rätt till en ledig dag under följande 
vecka.
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Oväntade förändringar

Den andra typen av förändringar där projektledaren mer eller mindre ställdes inför 
fullbordat faktum krävde ofta snabbt handlande och snabba beslut. Ett exempel på 
detta är när personer helt plötsligt tillkommer eller flyttas bort från projektet. Vid 
planeringen av det aktuella inkrementet, upptäckte man att det fanns behov av fler 
personer i testprojektet för mjukvaran samtidigt som det fanns ett visst överskott 
av personer i designprojektet. Detta resulterade i att designprojektet lånade ut fem 
personer till testprojektet. Någon av dessa var en värdefull resurs där han jobbade 
tidigare och han trivdes bra i projektet och ville inte flytta. Detta innebar att en 
del lobbyverksamhet behövdes och till slut hade han erbjudits tillräckligt intressanta 
uppgifter i testprojektet och han accepterade flytten. Flytten var dock en förlust för 
det team och det projekt han lämnade och det var svårt att helt täcka förlusten. 

När flytten var fullbordad och allt var klart kom Erik tillbaka från sjukskrivning. 
Från början var det tänkt att han skulle ha varit en av dem som flyttade över till 
testprojektet men eftersom han hade varit sjukskriven en längre tid och hade planerat 
att vara sjukskriven en dryg månad till så hade de flyttat en annan person. Men, nu 
kände sig Erik så frisk att han ville komma igång att jobba igen. Plötsligt en dag så 
stod han i korridoren. På väg till ett projektmöte med designprojektet träffade David 
honom, och Erik berättade att han nu var tillbaka och undrade vad han skulle göra. 
David blev överrumplad eftersom han inte hade fått någon förvarning alls. Linjechefen 
hävdade att han föregående vecka hade informerat David men informationen hade av 
någon anledning inte nått fram. Under det följande mötet kontrollerade David med 
teamledarna vem som skulle ha nytta av Erik som förstärkning. Han kontrollerade 
senare också om testprojektet hade behov av honom men det fungerade bra nu med de 
personer de fått och de behövde inte byta och inte heller behövde de fler personer. 

I samtal med Erik visade det sig att han helst av allt vill jobba med testning 
och hoppades att det skulle finnas plats för honom i testprojektet för mjukvara. Han 
kunde dock acceptera att nu arbeta med felrättning i ett av teamens produkter som 
han var insatt i och kände att han kunde relativt bra. 

Denna lösning blev acceptabel och fungerande för både David och Erik. Teamet 
som fick en extra resurs blev nöjda eftersom de hade svårt att hinna med att rätta alla 
fel. Med bättre information hade det dock varit möjligt att flytta Erik dit han ville 
och den värdefulla resursen som hade flyttat till testprojektet hade kunnat stanna kvar 
där han behövdes i projektet. 

Förslag på omorganisation

I samband med att Ada (sub-projektledaren för underhållsprojektet) vid ett tillfälle 
kom på besök till SoftCorp bad hon att få sitta en stund för att diskutera med David. 
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Hon hade under ett år försökt att driva frågan om att dela upp de olika huvudprojekten 
på subprojektnivå på samma sätt som de var delade högre upp i organisationen. Hon 
berättade hur hon tidigare hade mötts av ett massivt motstånd från sina kollegor men 
på senare tid hade det i alla fall blivit möjligt att diskutera frågan. Nu hade hon med 
sig en presentation med olika scenarier som hon hoppades skulle kunna genomföras 
i olika steg där det första var att bryta ut underhållsprojektet och ge det egna resurser. 
På så sätt skulle hon kunna säkra att det fanns folk som kunde ta hand om till exempel 
felrapporter, som det ofta blev bråttom med i hennes projekt. 

I senare steg var det tänkt att dela upp designprojektet hos InnCorp och i ett 
förslag fanns en bild med att ta bort delprojektet hos SoftCorp. När denna bild 
kom upp såg man hur David reagerade. Mitt på sidan med ett organisationsschema 
fanns SoftCorps designprojekt med två kraftiga röda streck som bildade ett kryss 
mitt över. När hon efter sin genomgång frågade David vad han ansåg om hennes 
förslag så var hans svar det enda självklara – ”Jag tycker att det är jättebra, men jag 
gillar inte de röda strecken”. De flesta förändringarna var tänkta att ge en tydligare 
struktur som underlättar arbetet för de flesta inblandade men att placera teamen 
i Umeå under delprojektledaren hos InnCorp, som det var tänkt i det här fallet, 
skulle innebära att medarbetarna på SoftCorp fick kraftigt minskat inflytande och 
relationen mellan linjen och med projektledningen försvagas markant. SoftCorps 
inflytande på projektet skulle i den nya organisationen bli i det närmaste obefintligt. 
Självklart kunde David inte heller undgå att påverkas av det faktum att hon på ett 
ganska drastiskt sätt förklarade att det pågick en diskussion, om än i tidigt skede, om 
att ta bort hans tjänst.29 

 
 

29 Ett halvår efter deras möte visade det sig att det som hänt var att underhållsprojektet drevs som 
ett separat projekt där de höll projektmöte en halvtimme innan projektmötena i de övriga projekten. 
Vissa produkter hade flyttats mellan orterna men denna förflyttning stämde inte helt överens med 
den utveckling som Ada föreslog under mötet med David.
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 Planera

I Davids arbete ingick också att planera delprojektets arbete. Planeringsarbetet handlade 
till stor del om att utifrån det underlag som kom från system och från Subprojektet 
försöka att fördela de timmar som fanns till förfogande så att rätt personer fanns 
i rätt team och att tillräckligt många resurser fanns för att klara av den planerade 
arbetsbördan. Framförallt använde David ett excelark där han på ett enkelt sätt kunde 
laborera med siffrorna och på så sätt göra en planering av de olika personernas tid. I 
samband med planeringen refererades aldrig till Gantt-scheman. Den enda referens 
jag hörde till ett Gantt-schema över projektet var när vi en av de första dagarna av 
mina observationer, gick in i entrén till en av våningarna och David pekade på en 
vägg medan vi passerade och sa att ”där är ett schema över projektet”. Ganttschemat 
upptog en yta på kanske 2 gånger 3 meter men verkade inte fylla någon funktion 
för planeringen. Kanske berodde det på att det fanns andra dokument som bättre 
beskrev vad som skulle göras och hur de olika produkterna skulle hänga ihop. 

Planeringen av delprojektet gick till så att när det var några veckor kvar av 
det första projektet var det dags att börja planera för nästa, jämför figur 19. Då 
fick David och Denise information från projektledaren i Subprojektet om vad som 
skulle göras i nästa projekt och ungefär hur mycket arbete detta skulle komma att 
innebära. Denna information var mycket preliminär och byggde på information 
som systemeringsprojektet tagit fram. I denna planering utgick de ifrån när det var 
tänkt att produkten skulle släppas på marknaden och vad som då kunde förväntas av 
den eller vilka funktioner i hårdvaran som skulle stödjas av mjukvaran. När de har 
bestämt vilka funktioner eller produkter som skulle ingå i leveransen gjorde de en 
grov bedömning av hur mycket arbete, mätt i timmar, som behövdes för att utveckla 
den. De gjorde också en uppskattning av vilka team som arbetet skulle komma att 
hamna på.
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Figur 19. En schematisk bild av efterföljande projekts olika faser och projektens placering i 
förhållande till varandra.

När System hade gjort sin planering klar så fick de olika designteamen titta 
närmare på vad som behövde göras och hur lång tid de beräknade att det skulle ta. 
De satte sig också in i hur deras arbete skulle komma att påverka och påverkas av 
andra team och i så fall hur mycket tid de teamen kunde komma att behöva arbeta 
med detta. Som det hade sett ut dittills hade teamens bedömning av antalet timmar 
varit betydligt högre än vad systemerarna presenterat. Designerna hade arbetat med 
liknande uppdrag tidigare och gjorde bedömningen utifrån sin erfarenhet. Deras 
bedömning hade visat sig stämma mycket bra med verkligheten varför David i sin 
planering i stor utsträckning följde deras förslag. De tidsramar som teamen uppskattat 
användes sedan av David och Denise för att göra en mer noggrann planering. 

När teamen hade gjort sin del av planeringsjobbet gick David igenom hur 
arbetet fördelades mellan teamen och försökte fördela tiden mellan teamen så att 
de skulle kunna klara det som krävdes av dem. För ett projekt på tio veckor hade 
han ungefär 7000 timmar som skulle räcka till att designa det nya projektet, till att 
hantera fel i tidigare projekt och till att hantera förändringar. När han gjorde denna 
planering fördelade han också sina resurser mellan de olika teamen så att de team som 
hade mindre att göra i projektet blev av med resurser för att kunna hjälpa de team 
som skulle få mycket att göra. 

I den mer noggranna planeringen tog David också med de förändringsbegäran 
som var planerade och han lämnade dessutom utrymme för om det skulle komma 
några nya, oväntade förändringar. Dessutom gjorde hans erfarenhetsdata från tidigare 
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projekt att han relativt noga kunde förutse och planera för hur mycket tid som skulle 
komma att användas till att rätta fel i tidigare produkter. Detta var annars av de större 
osäkerhetsfaktorerna i och med att det var svårt att veta vad som kunde vara fel i det 
som var levererat. Detta kom inte fram förrän produkterna testas. Istället för att bara 
gissa utgick han alltså ifrån hur det sett ut tidigare. 

Den planering som David gjort förhandlades sedan med projektledarna i 
Subprojektet och med linjecheferna på SoftCorp. Förhandlingen handlade både om 
vad som skulle ingå i projektet eller flyttas över till ett senare projekt och om hur 
mycket timmar eller personal som skulle arbeta för InnCorp under det kommande 
projektet. 

Ett exempel på en sådan förhandling var ett planeringsmöte i Subprojektet för 
mjukvara för att diskutera om det var möjligt att genomföra projektet. De hade då 
skissat på ett par, eller flera, scenarion och hur dessa skulle kunna bli genomförda. Vid 
ett sådant möte utgick de från att projektet skulle levereras ett visst datum och sedan 
fick delprojektledarna meddela när de skulle behöva påbörja arbetet för att hinna 
bli klara i tid. Det visade sig att det fanns tre team som låg på den kritiska linjen, de 
hade mer arbete än de andra och därmed styrde deras arbete hur lång tid projektet 
kommer att ta. För något team hos InnCorp var det redan för sent att starta varför 
de diskuterade om det var möjligt att flytta resurser för att täcka upp och på vis korta 
ner den tid det skulle ta att designa det nya projektet. I diskussionen funderade de 
över vilka delar som skulle kunna tas bort från leveransen för att möjliggöra leverans 
i tid. Vid detta tillfälle meddelade Denise att SoftCorp kanske kunde ställa upp med 
resurser. Det var tänkt att SoftCorp skulle minska antalet personer som arbetade för 
InnCorp under det aktuella projektet vilket gjorde att subprojektledaren, Caesar, var 
något tveksam även om det verkade som att idén var lockade. Han var också frågande 
över hur delprojektledaren för design hos InnCorp räknade timmar och menade att 
’resurserna får inte vara låsta i teamen längre’, de måste kunna flytta runt dit där de 
behövs. Enligt delprojektledaren var mycket av anledningen till att det verkade vara 
svårt att få teamen att arbeta så mycket som skulle behövas att de hade fått mycket 
nytt folk som skulle lära upp sig och därmed inte presterade fullt så mycket som 
kunde krävas av erfarna designers. 

Förseningar hotar

Under projektet var det vid ett tillfälle svårt att hinna med allt som skulle göras 
och projektet började bli försenat och det såg ut som om större förseningar kunde 
komma. För att säkra upp började linjecheferna arbeta för att få tag på mer folk från 
en annan enhet inom företaget. Detta gick väldigt trögt men med tiden började 
projektet ordna till sig. Några av de större förändringar som var planerade planeras 



160

om till en senare version och projektet började komma ifatt. 
När SoftCorp äntligen fick löfte om fler resurser låg projektet åter enligt 

tidsplanen och det fanns inte längre samma behov av resurserna. David var därför 
tvungen att tacka nej till resurserna men för att det inte ska bli konstig relation till 
organisationen på andra orter gick han runt och undersökte om det fanns andra som 
hade behov av resurser. Vid rundfrågningen fick han bara tag på korta ströjobb och 
inget som skulle kunna sysselsätta en person en längre tid. Han meddelade linjechefen 
att han kunde fixa fram jobb för ett par veckor. Jobbet handlade om att personen 
skulle gå igenom några av de excel-filer som David använde för planering. Tanken var 
att den nya personen skulle få skriva script och göra om filerna så att de underlättar 
planeringsarbetet och för att David lättare skulle kunna ta fram information som 
planeringsunderlag. 

När David senare fick tillbaka filerna och allt var ordnat var han mycket nöjd. 
Filerna fungerade problemfritt och var till stor hjälp i arbetet med den förestående 
planeringen.

Tidrapportering

För att kunna fakturera InnCorp för utfört arbete måste alla varje vecka rapportera 
in i en databas vad de hade arbetat med under veckan. De skulle rapportera vilket 
huvudprojekt de arbetat med, hur mycket tid de hade lagt ner på det och om det hade 
handlat om design, rättning av fel eller om ändringshantering. Ur denna databas 
kunde man sedan få fram statistik men informationen blev på en relativt hög nivå 
och inte så detaljerad som David skulle önska för att göra uppföljning efter. Dessutom 
gjorde inrapporteringsrutinerna att det blev viss fördröjning och att det blev svårt att 
hinna följa upp hur projektet utvecklats under veckan innan det var dags att t ex 
skriva progressrapport. För att råda bot på detta, och för att kunna få information 
om vilka produkter som medarbetarna arbetat på och följa utvecklingen av projektet, 
hade David noterat samtliga produkter och ansvariga team i en excel-fil. Varje vecka 
lämnade sedan samtliga medarbetare, via sina teamledare, in en rapport om vad de 
gjort under veckan och hur länge. Denna rapport lämnades senast måndag morgon 
och specificerades på produkt- och teamnivå. Detta innebar extra administration 
men enligt David var det värt det i och med att han fick möjlighet att följa upp och 
ha kontroll på vad som hände i projekten. 

När David vid ett tillfälle jämförde sina noteringar av arbetad tid under senast 
levererade projekt med det arbete som rapporterats in i den officiella databasen insåg 
han att det var relativt stor skillnad. Detta ledde till en djupare analys och det tog 
närmare en vecka att få i ordning på siffrorna. Det visade sig ganska snart att den största 
skillnaden berodde på olika beräkningsgrunder och att alla personer och produkter 
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som var medräknade i ena databasen inte var det i den andra. Det som var intressant 
var att David tyckte att det kändes som om arbetet med felrapporter varit mindre än 
tidigare medan den rapporterade tiden visar att det varit mer sådant jobb. 

När det någon vecka senare var dags för uppföljningsmöte efter leverans av 
Epsilon 1 var hela delprojektet för mjukvara är på plats i stora konferensrummet. 
David betonade då att de senaste projekten hade gått mycket bra och att detta berott 
mycket på den beräkning av arbetets omfattning som teamen gjort. Han frågade om 
hur det kan komma sig att det skiljde mellan vad som inrapporterats till databasen 
och vad som rapporterats till David. Han fick flera olika förslag om vad det kunde 
bero på men inget av dessa var övertygande eller också har det redan kontrollerats. 
Diskussionen avslutades med att någon sa att ”det är ett mysterium, David”. Efter 
mötet lämnade de detta med att det troligen handlade om att informationen fylldes 
i vid olika tidpunkter och att det ena systemet visade totalt antal arbetade timmar 
och att det andra inte var lika tydligt på den punkten. Detta kunde ha lett till att 
”resterande” timmar den aktuella veckan fördes till någon annan aktivitet i ena fallet. 
Förhoppningen var dock att medarbetarna, i och med att de hade uppmärksammats 
på detta förhållande, skulle vara mer noggranna i fortsättningen. Siffrorna skiljde sig 
heller inte mer än att det kunde utgöra ett gott underlag inför planeringen av nästa 
projekt. 

Att visa upp en fin fasad

När det var ett par veckor kvar till leveransdatum av Epsilon 2 meddelade David i 
en progressrapport att designprojektet vid SoftCorp skulle komma att leverera sina 
produkter en vecka tidigare än planerat. Några dagar senare kom en av teamledarna 
och ifrågasatte detta, han sa om sitt team att ’de hinner inte och är stressade’. David 
förtydligar att de delar som teamledaren oroade sig för inte ingick i den leverans som 
var lovad tidigare. Vid ett senare tillfälle förklarade David inför alla teamledare vad 
det var han hade lovat. De flesta produkterna skulle komma att vara levererade men 
några kunde ha visst arbete släpande. Detta var inget problem men ’det är viktigt att 
visa att det har gått bra’. Med andra ord, ’Vi är klara tidigare och de ska veta att vi 
jobbat bra, dessutom får vi möjlighet att hjälpa till med sådant som de hos InnCorp 
har svårt att hinna med’. Det han syftade på var en ny produkt som skulle utvecklas 
i detta projekt och för att hjälpa till med detta hade SoftCorp skickat en kille till det 
teamet hos InnCorp. Teamet låg fortfarande efter i produktionen. Nu ringde David 
till Caesar för att fråga hur han skulle göra med den tid som fanns över efter leverans. 
Var det bäst att de startade förbättringsarbete i de produkter som senare skulle flyttas 
eller skulle de hellre hjälpa till med den produkt som nu var försenad? David ansåg 
själv, vilket Caesar höll med om efter att David lagt fram ärendet, att det var bättre 
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att det nya teamet fick göra förbättringsarbetet eftersom det skulle vara ett bra sätt 
att få förståelse för produkten. De beslutade att den överblivna tiden skulle användas 
till att hjälpa till med den försenade produkten. Hjälpen kom att bestå i att utveckla 
en testmiljö för att testa produkten och det som enligt David var bäst med detta var 
att den skulle göras i ett testverktyg som utvecklats av SoftCorp. På så vis kom detta 
verktyg in ”bakvägen” hos InnCorp och de fick inse fördelarna med att använda 
det. Det var mer lättarbetat än det som nu används och enklare att förändra för att 
testa nya produkter. Dessutom användes det till de produkter som nu planerades att 
bli flyttade. Personalen hos InnCorp behövde alltså få lära sig att hantera verktyget 
och David såg detta som ett gyllene tillfälle att lära ut hur verktyget används och att 
använda det på ännu fler produkter.

Sedan David fått klartecken från Caesar om att hjälpa till med testningen 
kontaktade han delprojektledaren, som ansvarade för produkten hos InnCorp, och 
diskuterade hur de skulle lösa detta. Det slutade med att David skickade en kille som 
under ett par dagar hjälpte till att bygga upp testmiljön. 
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Del V 
 
 

Analys

Projektledares arbete lockar till associationer. Den bild av arbetet som presenterats 
ovan skulle kunna beskrivas som kaos med tanke på under vilka förutsättningar 
projektledaren har att arbeta, den osäkerhet och de förändringar som ständigt 
uppkommer (Christensen och Kreiner, 1998). En association som ligger nära till 
hands är till en avslutande diktrad av Stagnelius; ”Kaos är granne med Gud”. Han 
menar att det mitt i det kaotiska finns en ordning, eller en trygghet30. Med tanke på 
den beskrivning som gjorts hittills i boken av projektets och projektledarens röriga 
kontext kan man fråga sig hur det är möjligt att producera något i en miljö där allt 
flyter, inget är stabilt och där man ständigt blir avbruten. Samtidigt så ser vi gång 
på gång att det blir ett resultat; när det är dags för leverans så har projektet levererat 
vad de skulle. Beror det på att det mitt i det kaotiska finns en ordning? Är det så att 
projektledaren vet hur han ska hantera situationen även om den framträder oerhört 
komplex? Vad gör projektledaren som kan bidra till att projektet kan leverera ett 
resultat när tiden är inne för leverans?

De kommande kapitlen inleds med en analys av den röriga situationen utifrån 
de olika utmaningar som ställer krav på projektledarens agerande, att Förstå, Ordna 
och Hinna. Nästa kapitel visar på kopplingen mellan dessa utmaningar och sitens 
komplexitet. Boken avslutas sedan med en kort diskussion om lärdomar och vad som 
skulle vara intressant att studera utifrån de erfarenheter vi fått från denna studie. 

30 Kanske en vanvördig tolkning av Vän! I förödelsens stund som egentligen beskriver Guds storhet. 
www.stagnelius.se.
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Projektledarens utmaningar

Tidigare konstaterade vi att projektledarnas arbete handlade mycket om att hantera 
förändringar, att delta i möten och att skydda sina medarbetare och projektet från 
störningar. Hur kom det sig att dessa uppgifter utgjorde en så stor del av projektledarens 
arbete? I det här kapitlet ska vi se hur projektet och det sätt det är utformat påverkar 
och ger särskilda förutsättningar för projektledningen, förutsättningar som måste 
hanteras för att föra projektet vidare, framåt mot leverans. Under detta arbete går 
projektledarens uppgifter ut på att förstå, ordna och hinna. Dessa tre grundläggande 
krav eller utmaningar påverkar projektledarens varje handling. Som vi ska se i det 
följande överlappar dessa tre delvis varandra men separeras i beskrivningen för att 
tydliggöra för läsaren hur projektledarens utmaningar ser ut. 

Förstå: Att skapa förståelse

Weick och Sutcliffe (2001) menar att en av de största utmaningarna som företagsledare 
möter idag är hanteringen av det oväntade. Inom mjukvarubranschen går utvecklingen 
snabbt och kraven kan bildligt talat förändras över en natt vilket gör att det ibland är 
svårt att planera långsiktigt. Under sådana förutsättningar kan det i en stor organisation 
vara mycket svårt att skapa en enhetlig bild av projektets situation och för den position 
där man för tillfället befinner sig. Detta kontrasterar mot den traditionella bilden 
av projektledning har som mer eller mindre uttalat mål att projektet ska planeras i 
förväg och sedan är det tänkt att projektet ska hålla sig till planen och inte förändras 
eftersom detta leder till förseningar och att projektet blir dyrare. Därför ska avvikelser 
motarbetas och korrigeras så att projektet utan förseningar kan genomföras enligt 
beslutad plan. 

När vi tittar på projektledarna i delprojektet kan vi dock se att deras arbete 
och situation inte är så förutsägbar som det förutsätts att den ska vara enligt flera 
av projektmodellerna. Där måste alltså förändringar ständigt genomföras i planen 
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eftersom produkten annars är av ringa värde vid leverans, om den inte stämmer med 
de förväntningar som finns då (jämför diskussion i Christensen och Kreiner, 1998). 

Projektet hos SoftCorp var ganska tydligt beskrivet från början men i och med 
att det var produkter som skapades för en snabbt föränderlig bransch så förändrades 
ofta förväntningarna något under projektets gång och det blev viktigt att gång på 
gång försöka formulera om projektet utifrån de nya förutsättningarna. 

I det projekt som vi tittat på här utvecklades olika delar av produkten på 
olika håll i projektorganisationen, i det här fallet också på geografiskt skilda håll 
och i olika företag, vilket ställde höga krav på att skapa gemensamma utgångs-
punkter och en gemensam riktning för fortsättningen. Skapandet av gemensamma 
utgångspunkter försvårades ytterligare av att projektplanen utvecklades under 
projektets gång (jfr Engwall, 2002). I den föränderliga miljö där projektet befann 
sig och med marknadens krav på snabb utveckling blev planen snabbt gammal och 
revideringar och utvecklingar av produkten gjordes parallellt med, eller i samband 
med, produktionen. Den färdiga planen framträdde egentligen inte förrän produkten 
levererades, och knappast ens då eftersom det under den närmaste tiden efter leverans 
ofta kom ytterligare förändringsbegäran av produkten som man fick arbeta med för 
att anpassa till ytterligare nya krav. 

Oklarhet som försvårande faktor

När projektledarna för de olika delprojekten träffades i ett möte kom de med sin 
egen bild av projektet och under mötet delade de med sig av sin bild, vilken fogades 
samman med de andra projektledarnas bilder till att skapa en plan för projektet, så 
som den såg ut just då. Mötet bidrog då till att skapa en gemensam bild av projektet, 
en gemensam plan över vad det var som producerades. När projektledarna sedan 
skiljdes efter mötet fortsatte projektplanen att utvecklas, sannolikt något olika hos 
projektledarna i varje enskilt delprojekt, för att åter igen göras gemensam vid nästa 
möte. Det innebar att projektplanen endast existerade i den gemensamma bild som 
skapades under mötena (jfr Nilsson och Söderholm, 2005) och då var det bara de 
delar av planen som diskuterades vid det aktuella mötet som de hade en gemensam 
bild av. Övriga delar av planen fanns det under tiden ingen gemensam bild av utan 
de delarna fanns i något olika bilder hos varje projektledare. På liknande sätt delades 
planen upp efter mötet och blev fragmenterad eftersom varje projektledare tog med 
sig sin bild och gjorde den till sin egen och utvecklade den själv i samband med 
att hans projekt utvecklades. Mellan mötena var alltså planen uppdelad mellan de 
olika projektledarna som hade var sin något fragmenterad bild av projektet, och i en 
version bestående av ett större antal datafiler, på en datorserver. 

Ett exempel på hur arbetet med att skapa en gemensam bild gick till handlar 
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om arbetet med koordinering utifrån planen (jfr figur 20)(vi återkommer i nästa 
avsnitt mer till vad koordineringen innebär). För projektledarna hade koordinationen 
både en formell och en informell del. Den formella delen byggde på traditionella 
projektledningsprinciper (enligt vad som tidigare i boken kallas ingenjörsspåret) och 
innebar att det när projektet startade fanns en plan som var formellt godkänd av 
berörda parter. Planen var förutbestämd och definierad, ramarna var accepterade av 
projektledarna i Subprojektet, och den fanns dokumenterad på en gemensam server. 

Trots att planen därmed skulle kunna ses som ett stabilt dokument som 
beskrev ramarna för arbetet så skedde det återkommande, i samband med  

Figur 20. Koordinering för att skapa acceptans (efter Hällgren och Nilsson,
2006). Till höger arbete med planen enligt traditionella modeller för
koordinering och till vänster förståelseprocessen i praktiken.

mötena, en informell koordinering gentemot planen. Denna informella process (till 
vänster i figuren ovan) innebar, trots att planen var förutbestämd, att det bland annat 
diskuterades och ifrågasattes vad planen gällde, vad det var som skulle utföras, särskilt 
med tanke på de förändringar som skedde. I och med att planen var dokumenterad 
efter den praxis som fanns på företaget och enligt de modeller som användes så skulle 
man kunna dra slutsatsen att den låg fast men ändå förhandlades det under hela 
projektet om vad den skulle innehålla. Dessutom behövde planen tolkas trots att den 
i förväg var definierad och beskrev projektet från början till slut. Allt detta skedde 
i en ständigt återkommande process i strävan att skapa mening i planen och ge en 
acceptens för en gemensam bild av vad projektet skulle leda fram till (jfr Hällgren och 
Nilsson, 2006). 

I traditionella projektledningsmodeller beskrivs bara den högra, formella, sidan 
i figuren ovan men i arbetet med att leda projektet framstår även den vänstra sidan 
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som mycket viktig. Det senare arbetet går ut på att i en komplex situation förstå vad 
som händer och att genom samtal och diskussioner skapa förståelse hos andra för 
projektet och dess utveckling (jfr Christensen och Kreiner). 

Projektledaren måste förstå 

Arbetet med att följa upp och säkerställa att hela projektet var på väg åt samma håll 
genomfördes bland annat genom de återkommande mötena. Ofta var det så att det 
under mötena skapades en förståelse för hur projektet såg ut, en förståelse som var 
ganska otydlig i den utsträckning den fanns mellan mötena. Att diskutera projektet 
gjorde att de skapade en gemensam bild av projektet, en beskrivning av hur det hade 
utvecklats hittills och en plan för hur det skulle utvecklas framöver. Planerna blev 
därför egentligen endast konkretiserade i mötet mellan projektledarna eller i mötet 
mellan projektledare och teamledare. 

För att på ett konstruktivt sätt kunna delta och bidra i mötena måste 
projektledaren i förväg försöka att skapa sig en bild av sitt delprojekt som så nära 
som möjligt beskrev hur det såg ut och vad som hände. Han måste då undersöka vad 
den formella planen bestämde att projektet skulle göra och dessutom att läsa igenom 
teamens veckorapporter för att se hur deras arbete utvecklades och om det var några 
förändringar som var viktiga att notera. När detta var gjort så gick han ut till teamen 
och frågade om det var något som var oklart i förhållande till den information han 
fått tidigare. När detta sedan var gjort försökte han att lägga ihop delarna som ett 
pussel för att skapa sin del av planen, så som han uppfattade att den såg ut. I samband 
med mötet så presenterade projektledaren sin plan och försökte att få den att passa 
ihop med de andra planerna för att de tillsammans skulle skapa en helhetsbild av 
projektet och hur det sedan skulle utvecklas. 

Den tidigare planen – En förutsättning för att projektledaren skulle lyckas med sitt 
arbete var att han var fullt medveten om projektets plan och hur de produkter som 
han ansvarade för skulle fungera tillsammans med de andra delprojektens produkter 
för att en fungerande helhet skulle skapas. I det aktuella projektet fanns alla planer 
nedskrivna och, sedan de godkänts, placerade på en server där alla som hade rätt 
behörighet kunde komma åt att ladda ner dem till sin dator och läsa om hur projektet 
skulle genomföras och hur de olika funktionerna skulle länkas samman. Vid sidan 
om detta system fanns också ett annat system som höll ordning på alla förändringar 
och felrapporter som kom under projektet. Alla dessa förändringar och rättade fel 
fördes inte direkt in i den tidigare godkända planen utan några noterades först senare 
i den ”slutliga plan” som presenterades som projektdokumentation i samband med 
leverans. Detta innebar att i den mån som projektledare behövde hålla sig ajour med 
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vad förändringarna innehöll så hade han denna information i den nämnda databasen 
eller i huvudet. Oftast hade projektledaren bara information om vilken produkt 
som skulle ändras eller vilket team som skulle arbeta med förändringen och lät den 
programmerare som skulle utföra ändringen eller rätta till felet att titta närmare på 
innehållet i dokumentationen om densamma. Inför mötena försökte projektledaren 
dock att sätta sig in i vad som pågick i projektet och med det aktuella läget i förhållande 
till de tidigare planerna. 

Rapporter – Varje vecka skrev alla teamledare en veckorapport som lämnas in till 
delprojektledaren för att uppdatera om vad som hänt under veckan och om något 
tydde på att det kan bli problem framöver, eller kanske till och med att det gick bättre 
än väntat och att de förväntades bli klara före utsatt tid. Även om de flesta problem 
som uppstod rapporteras muntligen direkt till projektledaren så snart problemen 
uppstod så kunde det i dessa veckorapporter framkomma sådant som gjorde att 
projektledaren måste reagera och fatta beslut. Det kunde handla om att någon av 
medarbetarna skulle vara föräldraledig några dagar eller hade fått andra uppdrag som 
projektledaren inte tidigare känt till eller blivit informerad om. 

Den återkommande läsningen av rapporter från teamen varje vecka var därför 
viktig för att kunna ha kontroll på vad som hände i de olika teamen och för att 
säkerställa att projektledaren hade uppfattat den viktigaste informationen och de 
allvarligaste hoten mot projektets fortskridande i tid och att han kunde föra den 
informationen vidare till högre nivå i projektet. Förutom dessa skriftliga rapporter 
som kom varje vecka noterade projektledaren också det som kommit fram muntligt i 
de fall då detta ansågs relevant för andra delprojekt eller subprojekt.

Teambesök – De dagliga eller näst intill dagliga turerna runt till de olika teamen ledde 
nästan alltid till dialog där medarbetare kom med kommentarer om hur olika ärenden 
skulle hanteras eller med problem som de hade noterat och trodde att det skulle kunna 
påverka andra projekt i sub-projektet för mjukvara. Detta var en del i projektledarens 
försök att kontrollera projektets gränser, vad som fanns inom projektet och vad som 
fanns utanför och hur projektets arbete påverkade andra projekt och hur andra projekt 
påverkade det egna projektets funktioner och arbetet med dessa. Genom dessa samtal 
med medarbetarna fick projektledaren mycket viktig information om hur projektets 
periferi och kontext såg ut vid den aktuella tiden och vilka frågor som medarbetarna 
tyckte var viktiga, information som var mycket viktig för att veta hur han skulle driva 
andra frågor gentemot Subprojektet eller andra delprojekt. 

I sina turer till teamen undersökte David också möjligheten till att genomföra 
vissa förändringar och hur de ansåg att det föreslagna arbetet skulle påverka de olika 
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teamen. På så vis hade han aktuell information att bygga sin argumentation på i 
senare diskussioner om förändringarna. 

Skapa planen – Varje måndag satte sig projektledaren ner för att skriva en rapport 
för projektet under den vecka som gått sedan sist. Underlaget för dessa rapporter 
var framförallt teamens rapporter och de samtal som han haft med medarbetarna. 
Rapporten blev sedan underlag inför projektmötet följande dag då projektledaren 
fick visa sin version av vart projektet var på väg och hur projektet utvecklades och 
var det var på väg. Rapporten visade också på problem som hade kommit upp och 
som skulle eller riskerade att påverka andra delar av projektet. Innehållet i rapporten 
speglade de frågor eller händelser som låg högst på projektledarens agenda, som han 
ville ta upp eftersom de riskerade att påverka möjligheten att klara projektet i tid.

Presentera planen i mötena – Om det så handlade om projektmötet en gång i veckan 
eller om det var något annat möte som projektledaren gick till så fanns alltid de olika 
rapporterna och den aktuella agendan i bakhuvudet och den delades i nästan varje 
möte i syfte att driva de frågor som var viktigast för att driva det egna delprojektet 
framåt utan alltför stora störningar. På så vis verkade projektledaren alltid för att räta 
ut vägen och minska problemen för sina medarbetare och för att projektet skulle 
utvecklas så smidigt och friktionsfritt som möjligt. Det var också delprojektledarnas 
olika delar av planen som lades samman för att skapa den aktuella planen och den 
gemensamma bild som behövdes för att på ett konstruktivt sätt kunna diskutera och 
gemensamt föra arbetet framåt, närmare leverans. 

Genom den här processen höll sig projektledaren ajour med vad som hände i 
projektet. Han fick tillfälle att samtala med sin personal och därmed också tillfälle att 
undersöka hur de mådde och om det var problem på gång. Skapandet av den aktuella 
planen bidrog också till en förståelse för projektet och för de andra angränsande 
projektens utveckling. Denna kunskap var nödvändig för att kunna driva projektet 
framåt och för att säkerställa att utvecklingen gick åt rätt håll och att slutprodukten 
blev användbar. 

 
–

En annan typ av arbete som projektledaren ständigt måste göra var att definiera 
projektet. Han måste sätta upp gränser och sträva efter att kontinuerligt definiera 
eller omdefiniera dem för att ha en stabil grund för sitt agerande när något oväntat 
hände och projektet började röra på sig. Det handlade om att definiera gränser för 
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projektet, vad som var projektet och vad som inte var det, vilka funktioner som skulle 
finnas med och vilka som skulle väljas bort eller kanske framför allt vilka som kunde 
flyttas till att göras i senare projekt. Han måste också ta ställning till vilka personer 
som skulle vara med i projektet och vilka inte skulle vara med? Vilken del av projektet 
som var hans företags och vilket var InnCorps. Gränsdragningen mellan det som var 
projektledarens ansvar och det som inte hörde dit var en utmaning i en organisation 
som även en person som befunnit sig i den i flera år hade svårt att beskriva. 

Genom att ständigt övervaka projektet skapade sig projektledaren en mental 
bild av det ”normala” så det finns en referenspunkt att förhålla sig till när projektet 
eller dess omgivning förändrades, en plan att återvända till som skapade trygghet. I 
och med denna övervakning kunde projektledaren reagera omedelbart om det var 
något som avvek från det normala (jfr Weick och Sutcliffe, 2001: 32). På så sätt 
skapades rutiner och praxis för att hantera det oväntade. Dessa praxis verkar mycket 
viktiga i och med att projektledning framstår som ett jobb där det exceptionella blir 
vardag, där det oväntade kan förväntas, man vet bara inte när, hur eller vilken effekt 
det kommer att få. Det är därför den grå vardagen som beskrevs i tidigare kapitel är 
så svår att känna igen. Den är fylld med oväntade händelser. 

Mötena är alltså viktiga verktyg när projektledaren ska försöka att förstå projektet 
– förstå vad som ska göras, vad som händer och hur arbetet ska utformas. Genom 
samtal och diskussion och genom att läsa olika dokumentation strävar projektledaren 
att dels förstå andras syn på projektet och dels att sprida sin egen version av projektet 
så att de sedan kan skapa en gemensam förståelse av projektet och hur arbetet ska gå 
till. Även om planerna och andra dokument beskriver utförligt vad som ska göras så 
finns det ändå utrymme för tolkningar och framförallt så sker ju förändringar som 
gör att så som projektet såg ut ena dagen inte stämmer med hur det ser ut nästa 
dag. Projektets mål måste därför städigt omvärderas och omdefinieras för att stämma 
överens med den situation som för tillfället råder.

Samtalen i mötena, och övrig kommunikation, fungerar därför som verktyg 
för att förstå hur projektet ser ut och hur dess olika delar hänger ihop och påverkar 
varandra. Planen skapas och förstås i princip endast i samtalet med olika personer 
som gemensamt förhandlar och skapar mening i den. Ett tydligt exempel på detta 
var de möten som Diana hade med teamen då hon gick igenom rutiner och försökte 
skapa förståelse för hur och varför arbetet var upplagt på det sätt som det var.

För projektledaren handlar arbetet därför mycket om att skapa sig en egen 
förståelse för projektet, följa upp hur det utvecklas och att förmedla denna bild till 
andra projektledare och sina medarbetare när han möter dem i olika sammanhang. 
De andra personerna kommer då med sin egen bild och de olika personernas olika 
förståelse för projektet måste jämkas för att skapa en fungerande gemensam plan och 
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bild av projektet.  
Projektledaren måste också försöka definiera projektet och avgränsa det från 

andra projekt och från den övriga organisationen för att på så sätt begränsa sitt 
arbete och för att kunna skydda projektet och medarbetarna från störningar som 
kan påverka projektet så att arbetet inte går framåt i den takt som det är tänkt. 
Genom kommunikationen och arbetet med att förstå projektet skapar projektledaren 
utrymme för handling. 

Ordna: Att hantera resursflöden

Tidigare beskrev jag projektet och projektledarens arbete som kaos. En del av detta 
kaos beror på att det är svårt att planera eftersom situationen ständigt förändras och 
att planen snabbt blir gammal och inte gäller. Detta leder till att man måste agera 
reaktivt vilket innebär att man agerar först sedan något har inträffat och inte i förväg 
för att förhindra att det sker. Utan möjlighet att agera i förväg blir lösningen att hitta 
andra kreativa sätt för hur man ska agera när något händer så att man snabbt kan 
hantera de problem som uppkommer. Ett sätt att hantera detta är genom att flytta 
om resurser för att täcka upp och för att få tillräckligt med resurser där de för tillfället 
behövs för att hantera de förändringar som uppkommer.

Samordning i projektet

Vi har redan sett hur projektledaren måste förstå och hur meningsskapandet går till 
i projektet. Sedan projektledaren skapat sig en förståelse för hur projektet ser ut och 
vad som händer måste resurser fördelas, omfördelas och kanske införskaffas för att 
klara av att hantera de nya eller förändrade förutsättningarna där projektet befinner 
sig. I ett komplext projekt med stora beroenden mellan projektets olika delar är 
det ofta många personer och många tekniska lösningar som ska koordineras för att 
inte störningar ska kunna påverka projektet alltför negativt och försena leveransen. 
När ett enskilt, isolerat projekt ska koordineras sker koordineringen främst inom 
projektet men då projektet befinner sig i en organisation med ett antal projekt som 
är starkt sammanknutna, blir samordningen en så mycket större och viktigare del av 
det dagliga arbetet.

Koordinering kan beskrivas som ”den handling som hanterar ömsesidiga 
beroenden mellan aktiviteter” (Malone och Crowston 1991: 12). Varje dag måste 
projektledaren arbeta för att få projektet att komma lite närmare leverans, inte bara i 
tid utan också i grad av färdigställande. För att åstadkomma detta måste arbetet med 
projektets olika delar koordineras så att varje slutprodukt kan sammanfogas med de 
övriga för att tillsammans skapa ett fullt fungerande system i samband med leverans. 
De verktyg som finns till hands för att klara detta är framförallt att se till att rätt 
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resurser finns på rätt plats och i rätt mängd för att genomföra uppgiften. 

Resursflöden som störande faktor

Koordineringen av projektet hos SoftCorp skedde till stor del i den stora mängden 
möten som hölls varje vecka. Koordineringen blev viktig inte minst av den anledningen 
att här var projekten uppdelade i delprojekt vars produkter var starkt integrerade och 
måste fungera tillsammans i ett större system. När projekten dessutom drevs på olika 
geografiska platser och med olika organisationer inblandade blev kommunikationen 
ett problem som måste hanteras. Mötena tenderade då att bli en viktig arena där flera 
personer gemensamt koordinerade projekt. Om förändringar blev aktuella var det 
möjligt att genast koordinera och samordna dessa i ett möte där representanter för 
alla berörda projekt deltog. 

Mötenas betydelse för koordineringen blev speciellt tydlig under perioder då 
det blev stressigt eller problematiskt att klara av jobbet i projektet. Då fungerade 
mötena som ett återkommande tillfälle då man kunde omfördela resurser utifrån hur 
arbetet gick framåt och hur det fungerade i de olika teamen. 

Genom att regelbundet ha avstämning av de olika delprojektens utveckling var 
det möjligt att följa utvecklingen av Subprojektet som helhet och att i tid sätta in eller 
flytta resurser för att täcka upp för problem som uppstått i Delprojektet eller för att 
kunna hantera att någon blev sjuk eller utlånad till andra aktiviteter och att detta i 
så fall inte fick förödande konsekvenser för projektets möjligheter att nå god kvalitet 
vid datum för leverans. Här visades på de praxis som fanns inom företaget att genom 
möten hantera de problem som uppkom genom svårigheten att skapa tydliga och 
rigida planer som gällde från början till slut.

Projektledaren måste ordna

Om projektsituationen är föränderlig och oförutsebar måste projektledaren hantera 
detta genom att kontinuerligt ordna – ordna aktiviteterna, ordna resurserna där de 
behövs och ordna projektet i förhållande till andra projekt. Även i detta arbete är 
mötena viktiga för att tillsammans med andra strukturera upp och koordinera arbetet 
så att målet kan nås. 

För det första, de formella mötena används som en regelbunden avstämning där 
delprojektet framförallt ordnas i förhållande till de andra projekten. Här diskuteras 
också planeringen och uppföljningen genomförs av hur arbetet går framåt. Det är 
sedan främst i de informella mötena som kontroll och uppföljning sker så att eventuella 
justeringar inom delprojektet kan göras när det är nödvändigt. Information från dessa 
samtal tas också med till de formella mötena om beslut behöver fattas på högre nivå 
i projektet eller i linjeorganisationen. 

För det andra, resurserna måste samordnas till att användas mest effektivt under 
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de aktuella förutsättningarna. I de diskussioner som förs i mötena har målet stor 
betydelse eftersom det är mot detta som arbetet ska struktureras och relateras.  Projektet 
måste därför gång på gång omordnas, koordineras om för att kunna förhålla sig till de 
föränderliga målen. För att kunna ordna på bästa sätt krävs mycket kommunikation 
med alla inblandade så att projektledaren har kontroll på var projektet befinner sig 
och att han vet vad som är på gång att hända och hur projektet kan tänkas utvecklas 
framöver. I och med att kommunikationen är så viktig skapas särskilda återkommande 
möten om det visar sig att det behövs för att hantera en särskilt svår situation då 
resursfördelningen måste ses över dagligen. 

För det tredje, projektets olika aktiviteter måste ordnas så att det som ska göras 
också blir gjort och levereras vid rätt tidpunkt så att de beroenden som finns också kan 
hanteras på bästa sätt. En del av koordineringen av den här typen var den som skedde 
i förändringshanteringsmötena. Det var där Diana arbetade för att se till att projektet 
inte blev överbelastat under vissa perioder och att det fanns resurser tillgängliga för 
att genomföra de föreslagna ändringarna. 

Hinna: Att hantera tidsbrist

Som om det inte skulle vara nog med de två tidigare utmaningarna, förstå och ordna, 
så finns det också en tredje utmaning som på ett tydligt sätt bidrar till komplexiteten 
av de tidigare två – att hinna – vilket bygger på upplevelsen av tidsbrist som måste 
hanteras.  

Människors relation till eller uppfattning av tid brukar beskrivas på många olika 
sätt, bland annat som linjär (jfr Munn, 1992). Med linjär tidsuppfattning menas att 
tiden har en början och ett slut och att den går mot evigheten utan att upprepas och 
att det mesta får ett slut. Varje dag tar slut, varje år och så småningom tar livet slut. 
Därmed kan man inte bara lämna en uppgift för att genomföra den nästa dag eller 
nästa år eftersom det då kan vara för sent. Det blir viktigt att avsluta det man har för 
händer innan tiden runnit ut. 

Projektledning handlar mycket om tid i och med att projekt är temporära 
organisationer (jfr Lundin och Söderholm, 1995), har en början och ett slut. Tiden 
brukar ses som en av de tre (tillsammans med kostnader och mål) definierande 
faktorerna för projekt (t ex Briner et al, 1999) och därför får tiden också ofta ett stort 
utrymme i projektledningslitteratur. Tid anges för både projektets start och dess slut 
och att missa tiden ses som ett misslyckande, något som får konsekvenser inte bara 
för det egna projektet utan också kan påverka andra projekt eller verksamheter som 
är beroende av det aktuella projektet. 

Ett projekt i en multiprojektmiljö innebär per definition att det är beroende 
av andra projekt och att det finns andra projekt som är beroende av det aktuella 
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projektet. Beroendet består antingen i gemensamma resurser som ekonomiska och 
personella resurser eller tekniskt beroende då ett projekt är beroende av resultatet, 
slutprodukten eller den utvecklade kunskapen, från ett tidigare projekt (jfr Sjögren 
Källqvist, 2002). Detta medför att en missad leverans snabbt kan få stora konsekvenser 
i huvudprojektet eller i andra projekt som är beroende av projektet. 

Att klara tidsramen med marginal kan däremot få positiva effekter eftersom 
det visar på en kompetens som projektledare. För trots att det är många som jobbar 
i ett projekt brukar det ses som att det är projektledaren som visar sin kompetens, 
eller brist därpå, genom att klara eller inte klara att uppnå projektets mål (jfr Pinto 
och Slevin, 1989). Ett tidigt avslut kan också visa kunden att man som konsult är 
kompetent och har en god kunskap och förmåga att utföra de uppdrag som man har 
getts. Med andra ord finns det skäl till att göra allt för att klara av arbetet i tid. 

Tid i projektet

Den traditionella projektledningens syn på tid är att den är linjär, att projektet börjar 
ett datum och sedan avslutas en viss tid senare, men på senare tid har olika sätt att 
förändra detta växt fram. Det har framförallt handlat om att gå från att genomföra 
projektets olika delar sekventiellt, efter varandra, till att allt mer genomföra olika 
delar parallellt och på så sätt förkorta projektet. På senare tid har agila tekniker för 
projektledning blivit allt mer spridda och (Cadle och Yeates, 2008). Dessa tekniker 
strävar på olika sätt efter att så snart som möjligt utveckla en fungerande mjukvara 
med de enklaste funktionerna och sedan utvecklas denna med fler och fler funktioner 
i flera följande cykler där några nya funktioner adderas åt gången och testas innan 
nästa cykel med nya funktioner adderas (Cadle och Yeates, 2008). 

Projektet i den här studien är indelat i ett antal små och korta projekt som 
bygger på och är sammankoplade på liknande sätt som de agila teknikerna. En effekt 
som kommer av detta är att det skapar en känsla av ständig tidspress. Gersick (1988) 
pratar om mid-point transition som enkelt uttryckt innebär att en grupp som arbetar 
tillsammans är relativt avslappnad inför uppgiften under första halvan av projektet 
men när halvtid passeras så börjar de uppleva en stress och press att hinna klart innan 
deadline. 

I sitt arbete kämpade projektledaren för att se till att allt som var planerat hanns 
med innan leveransdatum och det var väldigt tydligt att tiden var en ändlig resurs 
och arbetet blev därför en ständig kamp mot klockan. De tidsramar som sattes upp 
i samband med projekt skapade en slutpunkt då ett ofta ganska väldefinierat arbete, 
projektet, skulle vara genomfört och en slutpunkt då tiden tagit slut. Ett mål som inte 
får passeras. Denna slutpunkt är en viktig del av planeringen av projektet eftersom 
den i stora delar sätter upp ramarna för hur arbetet ska gå till. 
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Inom SoftCorp var arbetet uppdelat i relativt korta projekt där varje slutpunkt 
ledde till att de som arbetade i projektet med jämna mellanrum kände en ökad press 
att slutföra det i tid. På detta sätt tydliggjordes projektets framskridande och alla blev 
medvetna om att slutdatumet kom allt närmare. Om dessa tidsramar sattes tillräckligt 
tätt så upplevdes det som en nästan oavbruten press att bli klar med det jobb som för 
tillfället skulle genomföras. 

I ett långt projekt som pågår ett och ett halvt år skulle Gersicks (1988) modell 
innebära att denna situation med upplevelse av ökad press uppkommer efter ungefär 
9 månader (jfr figur 21). När projektet istället är uppdelat på en mängd kortare 
10-veckorsprojekt bör effekten bli att upplevelsen av press och stress första gången 
uppkommer efter fem veckor och sedan igen efter fem veckor i nästa projekt. Så 
fortgår det sedan under varje delprojekt i hela det större, långa projektet. Genom att 
pressen att klara av att leverera innan leveransdatum uppkommer så ofta upplever 
projektledaren i de korta projekten det som en mer eller mindre konstant känsla av 
tidspress där han måste se till att hinna leverera projektet i tid. 

Figur 21. Mid-point transition (Gersick, 1988) i långa och korta projekt. Projekten beskrivna 
med en linje med startpunkt och slutpunkt. Tidsmässiga mittpunkten i varje projekt markerad 
med inverterad triangel. 

I det studerade projektet så var tiden, eller datumet för den kommande leveransen, 
något som ständigt refererades och relaterades till. På grund av att projekten i viss 
mån överlappade varandra, åtminstone för projektledaren som både planerade före 
och avslutade efter att de övriga medarbetarna gjort sitt jobb i projektet, så fanns 
det alltid någon deadline som måste passas. Om det inte handlade om att avsluta 
projektet så handlade det om att planera nästa innan medarbetarna hade gjort klart 
sitt arbete i föregående projekt och stod klara att börja i nästa.

 Sannolikt skulle projektledarna känna igen sig i Minzbergs (1973) beskrivning 
om ett ständigt högt arbetstempo som aldrig avstannade men det som skiljer sig från 
vad Mintzberg beskrev är att för hans chefer så innebar arbetet en stor belastning i 
allmänhet, nästan lite odefinierat med många uppgifter och mycket att göra, medan 
det för projektledarna blir näst intill ”fysiskt” då tidsramarna innebär att de måste 
lämna ifrån sig ett slutresultat och ha en produkt klar i tid. 
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Tiden som begränsande faktor

Synen på tiden som en begränsad faktor framträdde starkt vid studien av projektet 
som hade tydliga tidsramar vilka innebar att det datum då projektet skulle vara klart, 
var tydligt bestämt och inte gick att ändra på. Vid leveransdatum väntade andra 
projekt på slutprodukten som skulle testas och kontrolleras innan den kunde placeras 
in i systemet och slutligen levereras till kund. Om produkten inte hade uppnått rätt 
kvalitetsnivå eller inte blev klar i tid så fick de kommande projekten vänta på leveransen 
och förseningen kunde i värsta fall sprida sig över andra delar av huvudprojektet. 
Tidsramen gick alltså inte att förhandla men det var i viss utsträckning möjligt att 
förhandla om vad projektet skulle innehålla och i viss mån hur många mantimmar 
projektet skulle få, alltså hur många personer som skulle jobba i projektet och hur 
länge de skulle vara där. Slutdatum var däremot alltid fast och i princip omöjligt att 
flytta. 

I den ständiga känslan av tidsbrist är det projektledarens utmaning att hinna. 
Det innebär att han måste agera för att projektet ska bli klart och utfört på det 
sätt som beställaren önskat och som parterna kommit överens om i kontraktet. 
Det handlar framförallt om att få projektet klart och levererat i tid innan projektets 
slutdatum. För projektledaren är det tre uppgifter som är särskilt viktiga för att detta 
ska bli möjligt. För det första krävs det en planering som är tillförlitlig och som anger 
rimliga tidsramar för projektet, med marginaler för sådant som projektledaren av 
erfarenhet vet kommer att kunna påverka tidsplanen. I arbetet finns det en tydlig 
koppling till projektets starkt tidsbundna mål eftersom det finns andra projekt inom 
organisationen som väntar på resultatet av delprojektet och kunder som vill se och 
uppdatera till den nya produkten. 

För det andra sker det under projektets gång ett antal förändringar i planen, 
förändringar som på ett eller annat sätt påverkar arbetet vilket medför att den tidigare 
planen om inte omkullkastas så i alla fall utmanas och därför måste justeras eller 
anpassas till de nya förutsättningarna. Projektledarna måste då agera gentemot 
förändringsbegäran som kommer så att dessa inte påverkar projektet alltför mycket, 
varken genom att förändringen i sig tar för mycket tid eller att förändringen skapar 
oro och oreda i projektet så att den därför tar tid från medarbetarna i projektet. 
Planen måste ibland förhandlas om för att säkerställa att leveransen ska kunna ske på 
utsatt tid. Ett sätt kan här vara att omorganisera eller omfördela resurser för att möta 
de nya eller förändrade kraven. Då gäller det för projektledaren att förhandla om 
projektets innehåll och de resurser han har till förfogande för att genomföra projektet 
eftersom leveransdatum i princip ligger orubbligt fast. 

För det tredje är det viktigt att se till att tidsutrymme finns för att hinna göra 
alla kvalitetstester så att kunden får vad som utlovats. Vid leveransen ska produkterna 
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hålla en viss kvalitet vilket bland annat innebär att de ska kontrolleras och vissa tester 
ska genomföras på produkten av den designer som skapat programkoden. Om tiden 
blir alltför knapp är det inte ovanligt att alla tester inte hinns med vilket innebär 
att produkterna inte håller den kvalitet som utlovats varför leveransen kompletteras 
senare. Att se till att detta tidsutrymme finns för designern är projektledarens jobb. 

Genom att tiden för projektet var absolut så var det en komplicerad process om 
man ville göra mer arbete eller lägga till fler funktioner sedan projektet var planerat och 
startat. Den fasta tidsramen fick därmed inverkan på Davids och Dianas agerande vid 
diskussion om förändringar. Vilken typ av förändringar som skulle komma, hur de 
skulle hanteras och hur mycket tid detta skulle ta kunde inte förutses vid planeringen 
men att det skulle komma förändringar var ganska klart. För att hantera detta skapade 
David utrymme vid planeringen genom att använda erfarenhetsdata från tidigare 
projekt och med dessa som utgångspunkt räkna fram en procentsats som sedan lades 
på i tidplaneringen av det nya projektet. På så vis skapades en normalnivå, hur mycket 
tid som brukade åtgå, för förändringar som förväntades och eventuella fel som måste 
åtgärdas under projektets gång. Projektet skulle sedan kunna liknas vid en full bägare. 
Om någon senare ville göra ytterligare förändringar i projektet som skulle påverka 
tiden mer än vad David hade planerat för genom extratiden så skulle detta få bägaren 
att rinna över. Med andra ord, om något skulle läggas till i projektet så måste någon 
annan funktion eller utveckling tas bort för att inte medarbetarna skulle vara tvungna 
att jobba övertid i strävan att klara av att slutföra projektet innan leveransdatum. Om 
övertid skulle användas måste detta i så fall godkännas av en projektledare på högre 
nivå i projektet eftersom antalet mantimmar då skulle överskridas och dessutom av 
linjecheferna eftersom det var de som hade personalansvaret för Davids medarbetare. 
Konsekvensen blev i regel att projektledningen på högre nivå fick ”köpa” in ett tillägg 
i projektet genom att ta bort någon annan funktion som istället fick placeras i ett 
senare projekt. 

 
–

För Davids del handlade hans strävan om att i konkurrens med InnCorps egna 
mjukvaruprojekt visa att han och hans företag var mer kompetent, var duktigare på 
att planera och genomföra projektet med högre kvalitet. Det var speciellt viktigt att 
visa sig överlägsen vid det tillfälle då det fördes diskussioner om att föra över vissa 
produkter till InnCorp. För att kunna konkurrera om framtida jobb måste David och 
hans projekt visa upp en bättre kvalitet och snabbare och säkrare jobb. Genom att 
visa sig överlägsna satte David också press på InnCorps egna projektledare eftersom 
de vid de senaste leveranserna inte själva nått de kvalitetskrav som ställdes på Davids 
projekt. 
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Förstå, Ordna och Hinna – Komplexitet

Ett tydligt exempel på projektledarens agerande i en föränderlig miljö var den händelse 
då SoftCorp skulle förlora ett antal produkter till InnCorp. Detta var en av alla de 
ovanliga händelser som ständigt uppkommer och som projektledaren har att hantera. 
Att förlora jobb är givetvis en extremt ovanlig händelse men exemplet visar på ett 
tydligt sätt hur hanteringen av även andra händelser går till. Det krävdes mycket 
kommunikation för att förstå de fulla konsekvenserna av händelsen och sedan ett 
arbete med att koordinera resurser  och samordna så att händelsen inte skulle få 
alltför stora konsekvenser för pågående projekts leveranstid. 

Projektledningens praktik

I tabell 2 syns handlingar som projektledaren genomför under projektet. Det handlar 
om att förbereda, genomföra och avsluta projektet vilket i sin tur betyder att planera 
och följa upp under genomförandet och slutligen att utvärdera. Oberoende av vilka 
handlingar som genomförs så finns ständigt kopplingen till de allt överskuggande 
utmaningarna, att hinna, förstå och ordna. 

Genom att Huvudprojekten genomförs med ett inkrement i taget finns det 
möjlighet att ändra i projektet ända tills sista leveransen är gjord. Tanken är alltså 
att projektet kommer att förändras. När delprojektet planeras läggs därför tid in för 
att hantera ändringar och fel i den omfattning som de förväntas komma. Det vi 
ser i den här studien är också de små variationerna, små i förhållande till det stora 
huvudprojektet. Vi ser hur det inom varje inkrement sker omflyttningar av olika 
versioner vilket visar på en situation där den sekventiella utvecklingen inte är fullt så 
tydlig som den beskrivs i projektledningsmodeller. Det förs ständigt en diskussion 
om i vilket inkrement olika versioner hör hemma eller om att flytta en version från 
ett inkrement till ett annat. Inkrementet kanske i huvudsak ligger kvar i sin ordning 
i förhållande till andra inkrement men inom inkrementet sker det omflyttningar och 
ändringar. Det är alltså inte bara funktionen som förändras utan också när, i vilket 
inkrement eller i vilken modell, olika funktionalitet ska produceras. 

Planerna är inte några rigida dokument som projektet ständigt måste förhållas 
till. Istället är de en referenspunkt för diskussion och de utvecklas parallellt med 
projektet. När projektet förändras så förändras också planen. Förändringen av planen 
är därför inte något ”konstigt” utan ses istället som ”sådant som händer” och som 
finns med i beräkningen. Projektledarna vet att förändringar av många olika slag ska 
komma under projektet, de vet bara inte när de ska komma, vilken typ av förändringar 
de har att vänta eller hur dessa förändringar ska komma att påverka projektet och dess 
medarbetare. 
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Tabell 2. Exempel på handlingar som utförs för att Hinna, Förstå och Ordna.
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När händelser sker som påverkar planen finns det utarbetade men ofta inte 
helt uttalade praxis om hur de skulle gå tillväga för att bemöta förändringen. Dessa 
olika praxis innehåller idéer om vilka som ska kontaktas och i vilka möten frågan 
ska diskuteras. Davids praktik är också att vid planeringen räkna med en ungefärlig 
tidsram för eventuella förändringar och fel vilket ger utrymme i planen för att kunna 
hantera det som ska komma upp. Istället för en plan där projektet detaljstyrs finns 
det alltså institutionaliserade praxis som ger utrymme för förändringar och ett stöd 
för hur förändringarna skulle hanteras.

Kommunikationens praktik

Projektledarna ägnade mycket tid åt kommunikation, både muntlig och skriftlig, 
formell och informell. Den muntliga kommunikationen skedde främst formellt i olika 
möten och informellt i spontana och informella samtal med olika personer meden 
den skriftliga kommunikationen skedde i formella rapporter eller mer informellt 
med e-post. Syftet med kommunikationen kunde vara att förändra projektet eller att 
förhindra att förändring eller andra störningar från omgivningen påverkade projektet 
negativt.

För att kunna kontrollera den komplexa organisationen används möten i ett 
försök att hålla kommunikationskanaler öppna och för att kunna se hur projektet 
utvecklas. Utan mötena skulle varje projekt troligen leva sitt eget liv och i och med 
att de system som byggs är komplexa och inbördes beroende av varandra skulle de 
sannolikt inte fungera så väl ihop om de skapades utan fungerande kommunikation 
mellan de olika delprojekten. 

Inom SoftCorp och det projekt där David och Diana arbetade skedde mycket av 
projektledarnas arbete i möten. Mötena användes för att i en stor organisation skapa 
en enhetlig bild av projektets situation och för den position där de för tillfället befann 
sig och dessutom för att skapa en gemensam riktning för fortsättningen. Många av 
mötena var ren rutin, till exempel var morgonmötena sedan långt tillbaka planerade 
att ske varje måndag, onsdag och fredag klockan 9.00. Även om dessa möten kunde 
variera i längd beroende på hur mycket det fanns att avhandla den aktuella dagen så 
visste alla i förväg vilka punkter som skulle diskuteras. 

Andra möten planerades in under veckan och var okända på måndag morgon. 
Exempel på detta var möten som fungerade som stabiliserare av projektet genom att 
i svåra tider, när det blev stressigt eller problematiskt att klara av jobbet, fungera som 
ett återkommande tillfälle då man kunde samtala om hur arbetet gick framåt, hur det 
fungerade i de olika teamen. Genom att i dessa fall öka på antalet möten så skapades 
det oftare tillfällen att prata av sig eller kontrollera hur det gick och därmed kunde 
man slappna av mer däremellan eftersom medarbetarna visste att projektledaren hade 
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kontroll eller i alla fall förstod hur projektet gick och hur det gick för medarbetarna.
Drucker (1969: 48) hävdade att cheferna antingen sammanträder eller jobbar. 

Att det inte finns något alternativ mellan dessa två och att en effektiv chef måste jobba. 
Den här studien behandlar i och för sig inte effektiviteten hos projektledaren men det 
verkar osannolikt att alla dessa möten skulle hållas med en sådan regelbundenhet om 
det var så att de speglade en total ineffektivitet. Mötena blir istället ett sätt att leda 
projektet och det fanns flera anledningar till de möten som beskrivits här. För det 
första så var projektet inte helt klart formulerat och målet var lite osäkert från början 
så det var viktigt att följa upp och säkerställa att hela projektet var på väg åt samma 
håll. I och med att projektplanen utvecklades under projektets gång så utvecklades 
olika delar av projektet i olika delar av organisationen, vilket i det här fallet också 
innebar på geografiskt skilda håll. När projektledarna för de olika delprojekten 
träffades för möte kom de med sin egen bild av projektet och under mötet delade 
de med sig av sin bild, vilken fogades samman med de andra projektledarnas bilder 
till att skapa en plan för projektet, så som den såg ut just då. Mötet verkade då till 
att skapa en gemensam bild av projektet, en gemensam plan över vad det var som 
producerades. När projektledarna skiljdes efter mötet gick de åt var sitt håll och 
projektplanen utvecklades sannolikt något olika i varje enskilt delprojekt för att åter 
igen bli gemensam vid nästa möte. Det innebar att den fullständiga projektplanen 
endast existerade i den gemensamma bild som skapades under mötena (Nilsson och 
Söderholm, 2005). Mellan mötena fanns planen bara uppdelad i de olika individernas 
huvuden och i en något bristfällig version i en datafil på servern. 

För det andra så syftade mötena till att vara ett uppföljnings- och kontrollforum 
där projektledarna i Sub-projektet fick en bild av vad som skett och skulle komma att 
ske i projektet. Ett stort projekt med flera delprojekt där dessa dessutom drevs i olika 
delar av landet var svårt att ha en känsla av vad som hände i varje del och då hjälpte 
mötena till att få en känsla för hur projektet utvecklades. Genom att regelbundet ha 
avstämning av de olika delprojektens utveckling var det möjligt att följa utvecklingen 
av projektet som helhet och att i tid sätta in eller flytta resurser för att täcka upp för 
problem som uppstått i delprojektet eller för att kunna hantera att någon blev sjuk 
eller liknande och att detta i så fall inte skulle få förödande konsekvenser för projektets 
möjligheter att nå god kvalitet vid leveransdatum. Mötena visade här på den praxis 
som fanns inom företaget att genom möten hantera de problem som uppkom genom 
svårigheten att skapa tydliga och rigida planer som gällde från början till slut. 

Det tredje syftet med mötena var helt enkelt att fungera som kommunikationskanaler 
där informationen i vissa möten fördes uppåt i hierarkin samtidigt som projektledaren 
fick information uppifrån, i nästa möte var skeendet det omvända (jfr t ex möten 
med teamledarna) då projektledarna förde den information de tidigare fått vidare 
neråt i organisationen till sina teamledare. Från teamledarna och från sina vandringar 
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runt bland teamen fick de sedan ny information som de vid nästa möte förde vidare 
uppåt i organisationen igen. När Tengblad (2001) nyligen upprepade Mintzbergs 
(1973) studie noterade han att detta var något som förändrats under de senaste 30 
åren, att cheferna arbetade betydligt mer med att sprida information. Detta verkar 
också stödjas av denna studie, eftersom mycket av projektledarnas tid gick åt till att 
samla och sprida information. 

Projektledarnas praktik innehöll även inslag av att med hjälp av möten försöka 
kompensera för den bristande möjligheten till kontroll. Ju mer turbulent situationen 
blev, till exempel när antalet felrapporter plötsligt steg kraftigt, desto fler möten sattes 
in i syfte att samla krafterna kring problemet. Dessa extramöten visade också på hur de 
försökte att ständigt hålla sig uppdaterade om vad som hände. Besluten i dessa möten, 
men även i andra, sammanhang präglades av kortsiktighet eftersom projektledaren 
inledningsvis inte hade hela bilden klar för sig. Samtidigt krävde situationen och 
medarbetarna att ett beslut skulle fattas så att verksamheten inte skulle stanna av utan 
att arbetet med att färdigställa produkterna innan leveransdatum kunde fortsätta 
så obehindrat som möjligt. Projektledaren nöjde sig därför inledningsvis med att 
fatta beslut som räckte till dagen efter för att då kunna ändra beslutet om det skulle 
behövas. Dagen efter hade det sannolikt framkommit mer information och bilden av 
situationen hade klarnat något vilket gjorde att ett bättre grundat beslut kunde fattas 
(jfr Sensemaking i t ex Weick, 1995). 

I tabell 3 visas kopplingen mellan olika kommunikationssätt som används för 
att hinna, förstå och ordna och på vilket sätt dessa används. Medan den formella 
kommunikationen syftar till att ge de stora och tydliga, strukturerade, dragen så ger 
den informella kommunikationen detaljer och de finare linjerna som till exempel att 
undersöka hur arbetet för enskilda små aktiviteter fungerar och utvecklas. 

En stor del av projektledarnas arbete bestod alltså av att närvara på möten eftersom 
mycket av informationsutbytet skedde i samband med möten av olika slag. Det var 
också i mötena som den mesta påverkan på projekten kom fram till projektledaren 
och det var där han fick veta om förändringar. 

Också Westling (2002a; 2002b), som studerade ett liknande projekt där han 
främst undersökte mötenas roll i en produktutvecklingsorganisation, fascinerades 
över det stora antalet möten, och antalet olika möten som hölls inom organisationen. 
Det visade sig i Westlings (2002b) studie att en person spenderade ända upp till 85 
% av tiden i olika typer av möten. I Mintzbergs studie spenderade cheferna i 70 % 
av tiden på olika möten, både planerade och spontana, informella, vilket sannolikt 
överensstämmer relativt väl med projektledarna i den här studien. Skulle vi till de 
formella mötena lägga alla de spontana möten så skulle andelen möten ligga en bra 
bit över de 50 % som de formella mötena utgör.
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Tabell 3. Metoder som används för att Hinna, Förstå och Ordna.
U

tm
an

in
g

ar

O
rd

na

O
m

st
ru

kt
ur

er
in

ga
r 

oc
h 

om
-

fly
tt

ni
ng

ar
 k

an
 s

ke
 s

å 
ar

be
te

t 
gå

r 
vi

da
re

 t
ro

ts
 p

ro
bl

em

G
er

 
in

fo
rm

at
io

n 
om

 
de

t 
fin

ns
 

pr
ob

le
m

 
so

m
 

m
ås

te
 

ha
nt

er
as

G
er

 e
n 

m
öj

lig
he

t a
tt

 fö
lja

 u
pp

 
oc

h 
ge

 t
ip

s 
oc

h 
om

ed
el

ba
r 

fe
ed

ba
ck

U
nd

er
sö

ka
 v

ad
 s

om
 h

än
de

r 
i 

an
dr

a 
de

la
r 

av
 p

ro
je

kt
et

Få
r 

in
fo

 
om

 
ny

a 
fe

l 
el

le
r 

fö
rä

nd
rin

ga
r 

so
m

 
m

ås
te

 
ha

nt
er

as

Vi
sa

r 
hu

r 
 

ko
m

m
an

de
  

hä
nd

el
se

r 
sk

a 
ha

nt
er

as
   

oc
h 

pr
oj

ek
te

t 
ge

no
m

fö
ra

s

Fö
rs

tå

E
n 

fö
rs

tå
el

se
 

fö
r 

pr
oj

ek
te

t 
vä

xe
r f

ra
m

 n
är

 s
pe

ci
fik

a 
de

la
r 

di
sk

ut
er

as
 

G
er

 i
ns

ik
t 

om
 p

ro
je

kt
st

at
us

 
oc

h 
pr

ob
le

m
 

so
m

 
m

ed
-

ar
be

ta
rn

a 
st

år
 in

fö
r 

S
tr

äv
ar

 e
ft

er
 a

tt
 v

er
ifi

er
a 

si
n 

fö
rs

tå
el

se
 f

ör
 p

ro
je

kt
et

G
en

om
 te

le
fo

ns
am

ta
l k

an
 P

L 
un

de
rs

ök
a 

hu
r h

an
 s

ka
 fö

rs
tå

 
ol

ik
a 

hä
nd

el
se

r

P
L 

ka
n 

ge
 s

in
 e

ge
n 

el
le

r 
ta

 
em

ot
 a

nd
ra

s 
bi

ld
 a

v 
hu

r 
ha

n 
sk

a 
fö

rs
tå

 o
lik

a 
hä

nd
el

se
r

Fö
rm

ed
la

r 
en

 b
ild

 a
v 

hu
r 

av
-

sä
nd

ar
en

 a
ns

er
 a

tt
 p

ro
je

kt
et

 
oc

h 
ar

be
te

t 
sk

a 
fö

rs
tå

s

H
in

na
U

tv
ec

kl
in

ge
n 

di
sk

ut
er

as
 o

ch
 

be
sl

ut
 t

as
 o

m
 h

ur
 p

ro
je

kt
et

 
sk

a 
le

da
s 

fö
r 

at
t 

le
ve

re
ra

 i
 

tid K
un

sk
ap

 
om

 
pe

rs
on

al
en

s 
si

tu
at

io
n 

m
in

sk
ar

 
ris

k 
fö

r  
fö

rs
en

in
g 

pg
a 

t 
ex

 s
ju

kd
om

U
nd

er
sö

ka
 

hu
r 

pr
oj

ek
te

t 
lig

ge
r 

til
l 

oc
h 

om
 

de
t 

gå
r 

fr
am

åt
 i 

rä
tt

 t
ak

t

S
tä

m
m

a 
av

 t
id

 o
ch

 f
å 

tid
ig

 
in

fo
 o

m
 t

id
sk

rä
va

nd
e 

fö
rä

nd
-

rin
ga

r 
el

le
r 

fe
l

Vi
da

re
be

fo
rd

ra
 e

lle
r 

ta
 e

m
ot

 
in

fo
rm

at
io

n 
om

 
t 

ex
 

tid
s-

kr
äv

an
de

 
fö

rä
nd

rin
ga

r 
el

le
r 

fe
l

In
fo

rm
at

io
n 

fö
rm

ed
la

s 
om

 
hu

r 
pr

oj
ek

te
t 

lig
ge

r 
til

l 
i 

fö
rh

ål
la

nd
e 

til
l  

tid
sp

la
n

M
et

o
d

er

M
ö

ta
s 

fo
rm

el
lt

M
ö

ta
s 

i 
fi

ka
ru

m
 

o
ch

 
ko

rr
id

o
re

r

M
ö

ta
s 

m
ed

 
sp

ec
ifi

kt
 

sy
ft

e

Ta
la

 i 
te

le
fo

n

S
ki

ck
a/

ta
 e

m
o

t 
E

-b
re

v

R
ap

p
o

rt
er

a

Formell Informell Informell Formell

Muntlig kommunikation Skriftlig 
kommunikation

Kommunikationens praktik



185

Komplexitet i projektet – komplexitet som förklarande faktor

Komplexiteten i projektledarens arbete skulle kunna härledas till de tre utmaningarna, 
förstå, hinna och ordna. Var för sig skulle de sannolikt inte ställa till med problem för 
projektledaren men när de förekommer samtidigt blir det svårt att förutse konsekvenser 
av förändringar eller hur de olika aspekterna påverkar varandra. Att förstå blir mer 
problematiskt av att tiden är kort eftersom de tydliga tidsramarna sätter en gräns för 
förhandlingsutrymmet och eftersom projektet förändras hela tiden och resurserna 
måste ordnas så att de används på rätt ställe, i rätt uppgifter. Samtidigt påverkas 
utmaningen att ordna av att tiden är kort  vilket gör att så det blir än viktigare att 
placera resurserna rätt så att arbetet genomförs och 

Projektledarens arbete blir ännu mer komplicerat om man till denna komplexitet 
lägger den komplexitet som är inbyggd i projektet. Remington och Pollack (2007) 
menar att flera typer av komplexitet påverkar projektledarens arbete och de skiljer 
mellan fyra typer av komplexitet; Strukturell komplexitet (Structural complexity) som 
handlar om hur projektorganisationen är uppbyggd (jfr Galbraith, 1973), Teknisk 
komplexitet (Technical complexity) som handlar om i vilken utsträckning tekniken 
som ska utvecklas är känd och om processerna för detta är kända (jfr Shenhar, 2001), 
Ledningskomplexitet (Directional complexity) som berör frågor som ifall projektets 
mål är tydligt angivna eller inte (jfr Turner och Cochrane, 1993), samt Tidskomplexitet 
(Temporal complexity) vilket bland annat berör snäva leveranstider eller beroenden 
som kan påverka projektet (jfr t.ex. Dvir och Lechler, 2004; Halbesleben et al, 2003). 
Remington och Pollack menar även att korta tider för projektet riskerar att bidra och 
öka även de tre förstnämnda typerna av komplexitet. 

Projektledarens sätt att hantera denna komplexitet bygger alltså på att hantera 
de tre olika utmaningarna som beskrivits ovan. De handlingar som utförs av 
projektledaren kan i de flesta fall hänföras till någon av dessa tre utmaningar (förstå, 
ordna eller hinna), eller till alla tre. 

Att skydda projektet

I det föränderliga och komplexa sammanhang där projektledaren arbetade hade det 
utvecklats delvis uttalade och delvis outtalade praxis bland de inblandade om hur 
de skulle agera för att lotsa sina projekt igenom processen. Scott (1992) kallar detta 
arbete för Buffering vilket går ut på att försöka att hindra omgivningen från att störa 
och påverka så att projektet ska kunna genomföras i en så stabil miljö som möjligt. 

Projektledarna spenderade mycket tid och kraft på att hålla borta förändringar 
och krav från omgivningen och skydda sina medarbetare från störningar utifrån. Detta 
syntes tydligt när det kom fram förslag på förändringar i projektet. Förändringarna 
skulle kunna ställa till problem och engagera teammedlemmarna så mycket att 
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de skulle få det svårt att producera sin mjukvara. För att förhindra eller minska 
risken för detta jobbade alltså projektledarna med att skydda sina team från dessa 
störningar. På liknande sätt beskrev Lindahl (2003) olika sätt som projektledarna i 
de anläggningsprojekt som han studerade använde för att hålla borta störningar från 
projektet. I det fallet handlade det mest om att hålla kunden informerad till en så låg 
nivå så att de inte hade möjlighet att ha alltför mycket kontroll och därmed komma 
med krav som skulle förändra arbetet. När kunden var ovetande om problem eller 
inte hade möjlighet att kontrollera kunde projektledarna och medarbetarna istället 
koncentrera sig på bygget. 

Någon lika extrem hantering som den som Lindahl (2003) beskrev, såg jag 
inte i det projekt jag studerade men ett arbete för att ge teamen arbetsro pågick 
ständigt. Pinto och Slevin (1989) angav just detta som en av de framgångsfaktorer 
som behövdes för att lyckas med ett projekt, att projektledaren höll störningar borta 
från de medarbetare som arbetade med att producera. De störningar som de beskrev 
handlade om allt i projektets omgivning som kunde ha negativ inverkan på projektet till 
exempel ”personalomsättning i teamet, budgetneddragningar i utvecklingsprocessen, 
omorganisationer.” (Pinto och Slevin, 1989: 34).

I de nu studerade projekten var CR-hanteringen ett exempel på detta. Om 
det kom förslag om en förändring av en produkt kontrollerade Diana hur mycket 
jobb som krävdes och hur mycket de berörda teamen hade att göra. Dianas primära 
hantering var sedan att skjuta den ifrån sig, så långt bort i tid som möjligt, för att 
ha möjlighet att planera in den i verksamheten. Hon försökte att få CR planerad in 
längre fram i tiden så att det som teamen arbetade med vid den aktuella tidpunkten, 
skulle vara klart. Med lite mer tidsfrist var det sedan möjligt att planera om och 
eventuellt flytta bort något så att det gick att planera in förändringen tillsammans 
med det andra arbetet. 

Det visade sig samtidigt att i fallet med CR hade projektledarna mest en 
rådgivande funktion och hade inte så mycket att säga till om. Om det fanns andra 
behov eller önskemål som de, som fattade de slutliga besluten på högre nivå i projektet, 
bedömde som viktigare, hade projektledarna bara att rätta sig efter beslutet. Om 
beslutet ställde till problem för planeringen av arbetet i det pågående inkrementet 
så skulle projektledarna få mer resurser för att genomföra förändringen men det var 
inte alltid som detta verkligen blev fallet. Eftersom jag aldrig såg detta hända är det 
svårt att svara på hur projektledarna i dessa fall löste problemet. Diana berättade 
dock att beslut som ledde till att förändringar skulle implementeras inom samma tid 
som annat arbete utfördes, utan att projektet fick mer resurser, ”överklagades” vilket 
ledde till att CR fick hanteras en gång till på samtliga instanser i syfte att få fram mer 
information. Projektledarna hoppades på att detta skulle leda till att de fick fram ett 
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beslut som på något sätt tog hänsyn till resurstillgång och arbetsbelastning. 
Hanteringen av förändringarna var liknande både för de väntade förändringarna 

där en förändringsbegäran kom med olika förändringar, och när förslag kom upp 
som krävde att projektet planerades om. Ett exempel på det senare var när det kom 
fram önskemål från högre nivå i projektet om att flytta om de olika versionerna 
tidsmässigt. De ville tidigarelägga en version och, för att möjliggöra detta, samtidigt 
avluta en annan version. Den första reaktionen från alla delprojektledare, som var 
närvarande vid projektmötet där frågan första gången diskuterades, var att ”Nej, 
det går inte”. Detta skulle inkräkta allt för mycket på planerna och innebära alltför 
mycket extrajobb för teamen. När de senare hade diskuterat vidare så enades de om 
att förutsättningen för att acceptera förändringen var att flera av de planerade eller 
förväntade förändringarna skulle placeras i en ny version som ännu inte var planerad. 
På så sätt minskades omfattningen i den version som flyttades så det skulle bli möjligt 
att hinna klart.

Den skyddande verksamheten skedde i ett sammanhang där projektledarnas 
arbete var styrda av beslut som fattats högre upp i hierarkin och mycket signaler kom 
nerifrån teammedlemmarna vilka behövde hjälp med olika saker. Detta medförde att 
arbetet styrdes av omgivningen, mycket beroende på organisationens utformning, 
men det är tveksamt om man kan säga att de var styrda på det sätt som Sayles (1964) 
beskrev. Sayles beskrev cheferna som marionetter som inte själva hade så mycket att 
säga till om utan styrdes helt av andra. Även om projektledarna inte hade den slutliga 
beslutsrätten så hade deras argumentation och agerande runt vissa frågor effekt på 
vilket beslut som fattades. Ett exempel på detta var diskussionen om vilken version 
av Gamma som skulle ligga till grund för nästa inkrement, Delta. I denna diskussion 
var David starkt drivande och poängterade fördelarna för Design. Hans förslag att 
använda Gamma 11 som utgångsmodell skulle spara mycket tid i programmeringen 
varför han såg stora tidsvinster. Så småningom accepterades också Davids förslag av 
ledningen högre upp i organisationen och de beslutade enligt förslaget. 

Till stor del liknade projektledarnas arbete, på den här punkten, tidigare 
studerade chefers arbete. Arbetet var fragmenterat, styrt av omgivningen och relativt 
hektiskt. Efter att ha läst igenom ett tidigare utkast av den empiriska beskrivningen 
ovan kommenterade David att ’Det var en bra bild av hur kaotiskt det kan vara’. Och 
det är nog sant. I delprojektet kunde beslut som fattats längst upp i huvudprojektet 
bli till stora problem eller stora förändringar som måste hanteras. Det som bara 
uppfattades som en krusning uppe på ytan fick stora konsekvenser längre ner i 
organisationen. Svajigheten som Diana pratade om kanske det inte märktes så 
mycket av i huvudprojektet medan det var ett dagligt faktum för projektledarna på 
delprojektnivå.
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Siten som förklarande faktor

I det här kapitlet ska vi titta närmare på varför projektledarens arbete ser ut som det 
gör, varför projektledarens fokus är på att hinna, förstå och ordna. Den förklaring som 
jag ska argumentera för här är att det är sitens komplexitet som gör att projektledaren 
har dessa utmaningar att kämpa med varje dag och i varje beslut. Genom detta kan vi 
se hur komplexiteten driver fram projektledarens förhållningssätt och arbetsmönster. 
För att strukturera kapitlet utgår vi från Remington och Pollacks (2007) olika typer 
av komplexitet.

Strukturell komplexitet

Huvudprojektets organisatoriska struktur bestämdes främst av hur InnCorp hade 
valt att organisera sitt arbete och David hade i sitt delprojekt att förhålla sig till detta 
även om han inom delprojektet hade viss frihet att organisera som han fann bäst 
utifrån de förhållanden som för tillfället gavs. Hur delprojektet organiserades var 
därför en anpassning till huvudprojektets och framför allt till produktens struktur 
vilket innebar att till varje team var ett antal produkter (delar av systemet) knutna, 
produkter som hade vissa funktioner eller funktionsområden gemensamt och för 
vilka teamet ansvarade i alla projekt. I de olika versionerna var det sedan olika fokus 
på olika produkter, vissa skulle utvecklas mer och andra mindre i ena versionen och 
tvärt om i nästa. För att anpassa till variationen mellan olika versioner skedde det till 
viss del en omorganisation, eller i alla fall omflyttning av folk, vid varje övergång till 
ny version eller delleverans. 

Organisationen har alltså en form som innehåller många olika delar med 
inbördes beroenden vilka kan vara svåra att se och förstå. Denna komplexitet blev 
tydlig när projektledarna försökte beskriva organisationen. Även för den person som 
hade arbetat många år inom företaget kunde det ibland vara svårt att säkert avgöra 
hur organisationen var uppbyggd. Om de valde att börja beskriva projektet blev 
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redan det problematiskt. ”Projektet” användes som benämning för två olika men tätt 
sammankopplade enheter (jfr Engwall, 1998). Den ena var den hierarki av delprojekt 
som tillsammans skapade huvudprojekten. Denna organisation var i allt väsentligt 
uppbyggt på samma, eller väldigt lika, sätt över flera olika produktionsprojekt varför 
den kunde ses som en institution och något som refererades till frånskilt från den 
produktion som skedde. ”Projektet” kunde helt enkelt innebära ’det som inte är 
linjeorganisation’. 

Produktionsprojekten (som på annat håll i denna bok även kallas för delleverans 
eller inkrement) å andra sidan, kallades också ”projektet” och innehöll då den 
produktion som pågick vid den aktuella tidpunkten. Frågan som man först måste avgöra 
när någon pratade om ”projektet” var därför om det handlade om det organisatoriska 
projektet eller om den produktion som för tillfället genomfördes. Poängteras bör ändå 
att i de allra flesta fall sammanföll de båda i och med att det var i det organisatoriska 
projektet som produktionsprojektet genomfördes. Anledningen till att det ibland var 
en viss skillnad var att projektet hos SoftCorp utgjorde en så stor del av verksamheten 
och att det var ihopkopplat med och utveckling av tidigare projekt sedan en ganska 
lång tid tillbaka. På detta sätt fick det organisatoriska projektet en särskild ställning i 
förhållande till det mer tydligt tidsbegränsade produktionsprojektet. 

När projektledarna i sin beskrivning av organisationen kommit förbi 
beskrivningen av själva projektet och började beskriva hur projektet hängde ihop med 
InnCorps respektive med SoftCorps linjeorganisationer blev det än mer komplicerat. 
Att skapa en bild av beslutsvägar och vem som bestämde över vem verkade vara 
i det närmaste övermänskligt. Detta försvårades dessutom av att det skett en 
omorganisation för något år sedan då företaget delades och SoftCorp bildades. I det 
dagliga arbetet fungerade det ändå bra eftersom det av sammanhanget gick att förstå 
vad som avsågs och eftersom det var relativt ointressant vem som bestämde över 
vem när de befann sig ett par hierarkiska nivåer ovanför i den egna organisationen 
eller i linjeorganisationen hos InnCorp eftersom dessa personer sällan eller aldrig 
kontaktades av delprojektledaren själv. 

Situationen som beskrivits för de korta projekten är knappast ovanlig idag. Vid 
en närmare titt på stora projekt kan man se att dessa ofta är uppdelade i mindre projekt 
i en hierarkisk indelning, ofta i flera nivåer (jfr t ex kraftverksbygge i Lindahl, 2003; 
tågsignalsystem i Sjögren Källqvist, 2002). Projekten delas in utifrån en nedbrytning 
i produkternas olika delar så att varje delprojekt ansvarar för sin särskilda del av 
produktionen. Huvudprojektet har därmed en hel portfölj med många olika projekt 
som tillsammans ska fylla syftet för huvudprojektet där några projekt pågår samtidigt 
och andra följer efter varandra, jämför med figur 22. 

Att situationen för ett projekt långt ner i projekthierarkin kan uppfattas som 
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rörig och svårhanterlig beror inte nödvändigtvis på att projektet är dåligt planerat. 
Snarare är det nog så att alla de beroenden som finns i organisationen mellan olika 
projekt (Sjögren Källqvist, 2002) påverkar situationen för ett projekt med en kort 
tidshorisont, särskilt när det sker förändringar. Även det som för ett större projekt 
på högre hierarkisk nivå ser ut som små förändringar kan få stora konsekvenser i 
ett kort projekt som bara ska pågå några veckor. I och med att de små projekten är 
beroende och styrda av projekten på en högre hierarkisk nivå måste de genomföra 
de förändringar som beslutas där. På de korta projektens nivå kan därför situationen 
upplevas som turbulent. Denna situation är inte så mycket att göra åt utan är en 
konsekvens av sättet att organisera projektet. Istället bör nog denna situation ses som 
ett normaltillstånd som måste hanteras utifrån de förhållanden som är. Att projektet 
är rörigt får konsekvenser för projektledningen eftersom det ställer krav på flexibilitet 
och kreativitet för att lösa de problem som uppkommer. 

 

Figur 22. Ett projekt indelat i underprojekt i flera hierarkiska nivåer där några korta projekt 
också genomförs samtidigt. De kortare projekten är underprojekt under de större projekten som 
befinner sig högre upp i projekthierarkin.

Trots att projektet uppfattas så rörigt och med ständigt rörliga mål så producerar 
de ändå sina produkter. Inom projektledningslitteratur ses tydliga mål, fungerande 
planering som några av framgångsfaktorerna som bidrar till ett lyckat projekt (Pinto 
och Slevin, 1989). Även om projekten inte har dessa och på grund av sin natur inte 
heller kan ha dessa nämnda faktorer (jfr Engwall, 2002) så producerar projektet och 
levererar produkterna när det är dags.

Teknisk komplexitet

Mjukvarubranschen brukar ses som ett problembarn när det kommer till projektledning 
(se t ex Linberg, 1999). Miljön där produktutvecklingen ska ske förändras mycket 
snabbt och förutsättningarna och inte minst förväntningarna behöver ibland förändras 
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även under projektet (jfr diskussion i Herroelen, 2005). I och med att branschen 
utvecklas snabbt är det ofta under tidspress som nya produkter ska produceras vilket 
ytterligare ökar svårigheterna. 

Turner och Cochrane delar in projekten i olika typer efter hur deras mål och 
metoder är definierade. De fyra typerna är tekniska projekt, produktutvecklings-
projekt, systemutvecklingsprojekt och forskningsprojekt (Turner, 1993). De tekniska 
projekten har tydligt definierade mål och metoder, man vet vad som ska utföras och 
hur man ska göra det, Figur 23. 

Figur 23. Turner och Cochranes mål- och metodmatris (Turner och Cochrane, 1993).

I de övriga tre typerna är antingen metoderna eller målen eller både målen 
och metoderna dåligt definierade. Detta innebär att dessa måste definieras under 
projektets gång och en osäkerhet över vad och hur man ska arbeta med måste vändas 
till en klarhet över vad slutprodukten ska bli eller hur man ska nå dit. Med Turner 
och Cochranes terminologi innebär detta att man måste försöka flytta projekten från 
typ två, tre eller fyra till att bli projekt av typ ett (Turner, 1999). En projektledare, 
kollega till David och Diana,  beskrev den processen med en bild, ungefär så här. 

Om vi ska åka [från Umeå] till Stockholm behöver vi bara veta att vi ska åka söder 
ut och inte förrän vi har passerat Uppsala behöver vi börja fundera på vilken del av 
Stockholm vi ska till. När vi närmar oss rätt stadsdel behöver vi också bestämma vilken 
gata vi ska besöka för att till slut bestämma gatunumret. 
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Bilden är ett tydligt exempel på hur målen definieras efter hand och hur de 
kan definieras närmare och närmare det slutliga målet efter att ha varit ganska vida 
och diffusa i början. För projektledaren innebär detta att han eller hon måste hålla 
projektet och dess intressenter under ständig uppsikt för att se hur målet förändras 
och för att kunna hantera nya eller förändrade krav. De förändringar som sker i 
projektmålet måste sedan kommuniceras till projektets samtliga intressenter för att 
alla ska förstå och kunna jobba i rätt riktning (jfr. Turner, 1999).

Det är inte bara projektets otydliga mål som måste hållas under uppsikt för 
att hantera förändringar. Förutom detta måste också tid och kostnad observeras 
för att säkerställa att inte budgeten överskrids eller projektet blir försenat trots de 
förändringar som görs. Om detta riskerar bli fallet måste ofta projektledaren kontakta 
kunden för att omförhandla tidsramen eller budgeten. (Turner, 1999)

Ledningskomplexitet

I den studerade organisationen hade projektorganisationen en relativt stark 
position, kanske framförallt för att projektet hade en central roll i företaget som 
den enda stora inkomstkällan. Galbraith (1971) beskrev projektledarna i den här 
typen av organisationer som inflytelserika men för delprojektledarna hos SoftCorp 
var inflytandet begränsat i förhållande till de projektledare som befann sig högre 
upp i projekthierarkin hos InnCorp. I Galbraiths jämförelse tittade han främst på 
linjeorganisationens chefer och på projektledarna och vid en jämförelse mellan 
projektledare och linjechefer vid SoftCorp så framkommer vissa skillnader. Hos 
SoftCorp var det projektledaren som styrde projektet och dess produktion utifrån de 
ramar som satts av överordnade projekt. I detta arbete hade linjecheferna en begränsad 
möjlighet att påverka. Däremot, när det gällde personalen så var det linjecheferna 
som hade personalansvar och som hade den övergripande kontrollen och kunde styra 
var och hur personalen skulle arbeta. Detta gjorde att delprojektledaren generellt sett 
var beroende av vilka beslut som fattades på högre nivå, både inom huvudprojektet 
och i de båda linjeorganisationerna. Samtidigt förde SoftCorps linjechefer en ständig 
dialog med linjen hos InnCorp och kunde då påverka och agera för hur beslut på 
högre nivå i projektet skulle fattas och därmed hur projektet skulle drivas. 

Många beslut togs utanför projektledarens kontroll men påverkade dennes 
arbete. Huvudprojektets organisation framträdde som hierarkisk på så vis att beslut 
ofta fattades av någon högre upp i organisationen, ovanför delprojektledaren. 
Rent teoretiskt hade delprojektledaren själv befogenhet att fatta beslut i och om 
det egna projektet men ofta var besluten ändå beroende på vad som hände i andra 
delprojekt eller på beslut på subprojektnivå eller ännu högre upp vilket gjorde att 
handlingsutrymmet begränsades betydligt. Exempelvis kan vi titta på diskussionen om 
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vilken version av Gamma som skulle vara utgångspunkt för Delta-inkrementet. Här 
hade projektledaren att vänta på beslut utifrån. David hade i och för sig möjlighet att 
påverka, om än i ganska liten grad, men det slutliga beslutet fattades på annan plats 
i organisationen. David var under tiden tvungen att se till att teamen hade arbete att 
göra eftersom starten av Delta försköts i väntan på beslut. Detta beroende på andras 
beslut i andra delar av organisationen visar något av den komplexitet som fanns i 
projektet och dess omgivning och vad denna komplexitet får för konsekvenser.

När Sjögren Källqvist (2002) studerade beroenden mellan projekten i en 
multiprojektorganisation såg hon bland annat att de konkurrerade om samma 
resurser för att genomföra sina projekt. Detta såg vi ett exempel på när det kom fram 
att försäljningsorganisationen hade planerat in att visa en produkt för en stor kund. 
Produkten prioriterades därför högre än all annan produktion för att den skulle hinna 
bli klar till visningen och det innebar att medarbetarna fick lämna allt annat arbete 
för att ta hand om det som måste rättas till i den nu högre prioriterade produkten. 
För Davids del innebar denna omprioritering att han under en period fick arbeta med 
att planera och förhandla med linjecheferna om vilka som skulle jobba övertid och 
hur de skulle hantera det utvecklingsarbete som fick stå stilla under tiden, så att det 
senare projektet inte skulle bli alltför mycket lidande.

Inom SoftCorp har möten blivit ett sätt att strukturera en annars ganska 
ostrukturerad verklighet. Ett sätt att konkretisera det som var diffust och föränderligt. 
Mötenas meningsskapande roll i en svårtydd omgivning framstår därmed tydligt (jfr 
Weick, 1979). 

Tidskomplexitet

Inte nog med att organisationen var komplex, inom projektet fanns också en 
komplexitet eftersom innehåll och förutsättningar förändrades under tiden som 
arbetet pågick. Efter att ha följt projektledarna kunde jag konstatera att förändringar 
i delprojektet i relativt stor utsträckning påverkade vad projektledaren gjorde och 
hur han agerade. Om mötena utgjorde en stor del av den arena där projektledaren 
verkade så utgjorde olika typer av förändringar och förändringshantering de stora 
uppgifterna. 

Projektledaren måste hantera förändringarna så att de blev så positiva som 
möjligt för det egna projektet. Vissa förändringar verkade negativa för projektet och 
innebar mer jobb som i sin tur skulle kunna göra att tidplanen inte kunde hållas. Då 
var det projektledarens uppgift att försöka förskjuta förändringen så att den gick att 
planera in i kommande versioner eller att begära mer resurser eller, som sista alternativ 
och om det var möjligt, att försöka förhindra att förändringen skedde. Med andra 
ord befann sig projektledaren i en situation där han ansvarade för att förändringar 
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genomfördes samtidigt som förändringar måste förhindras för att skydda projektet 
och ge medarbetarna arbetsro.

Förändringarna som påverkade projektledarens arbete hade olika ursprung. 
Några förändringar kom från projektets omgivning med företaget eller andra 
projekt och skedde genom beslut eller agerande utanför projektledarens kontroll. 
Andra förändringar hade sitt ursprung i det enskilda projektet. Detta innebar att 
projektledarna måste hantera uppkommande förändringar på olika sätt. Ett sätt att 
hantera förändringarna innebar att hålla sig till fastställd praxis (jfr t ex hantering av 
CR i PMBoK, 2004), då förändringarna var mer eller mindre förväntade som i fallet 
med CR. När andra, mer oväntade, förändringar skedde växte metoden att hantera 
dem fram eftersom det ibland saknades praxis för att hantera dem. Davids praktik 
byggde dels på andras erfarenheter som han fick höra om i samtal om eventuella 
problem men också på hans egna erfarenheter av liknande händelser vilket skapade 
egna praxis om hur han skulle agera när händelser uppkom då han måste respondera 
mot. 

Det skedde ständigt prioriteringar på högre nivå mellan projekten där beslut 
plötsligt kunde fattas om att andra projekt skulle prioriteras högre när de till exempel 
skulle levereras eller visas för kund. Samtidigt fanns det vissa typer av förändringar 
som främst låg inom det egna projektet. Dessa interna förändringar kunde handla om 
den person som kom tillbaka tidigare än beräknat och som behövde komma i arbete 
och utnyttjas på bästa sätt. Detta krävde att flera personer tillfrågades om behov och 
önskemål innan de slutligen hittade en acceptabel uppgift. Om informationen om 
att personen skulle komma tillbaka tidigare missades av projektledaren på grund av 
det stora informationsflöde som ständigt kom eller om informationen aldrig nått 
längre än till linjechefen är inte intressant i detta fall. Det intressanta är att det var 
en förändring av resurstillgång, som krävde snabba åtgärder och beslut, och hur 
projektledaren löste detta. 

Ett annat exempel på en förändring som skedde i projektet var hanteringen av 
alla felrapporter som kom. Det ökande antalet felrapporter framkom som ett problem 
vid ett möte inom projektet och lösningen blev också en hantering inom projektet 
genom att planera in extramöten för att dagligen kunna omfördela resurserna dit 
där de behövdes och dessutom att kontrollera och följa upp utvecklingen. Ytterligare 
ett exempel var de CR som projekten hade att hantera vilka innebar förändring av 
projektets mål eller specifikationer, medan tids- och kostnadsmålen oftast stod orörliga. 
De svajiga projekten som Diana pratade om påminde om de systemutvecklings-
projekt som Turner och Cochran (1993) beskrev där projektmålen var dåligt eller 
otydligt definierade medan arbetsmetoderna, hur man utvecklar systemen var relativt 
väl definierat. Det som pågick var ju det tredje relativt lika huvudprojektet där 
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delprojektens arbetsmetoder också var likartade. Hur slutprodukten skulle se ut var 
inte fullständigt klarlagt vid start men hur arbetet skulle genomföras var bestämt 
enligt de praxis ’som vi alltid gjort’.

Ytterligare ett annat exempel på förändring var den omorganisation som nyligen 
hade genomförts inom delprojektet. Projektledaren behövde följa upp denna och de 
hade också ett möte för att reda ut hur ett av teamen skulle arbeta och vad detta skulle 
få för konsekvenser för de andra teamens arbete. Det krävdes också samtal med några 
av teammedlemmarna som inte var så nöjda med den nya organisationen och det nya 
arbetssätt som förväntades. Det var en förhandling genom köpslående som gjorde 
att medarbetarna till slut kunde acceptera den nya organisationen och de förändrade 
arbetsuppgifter som följde med den.

I motsats till de tidigare förändringarna skedde de senare beskrivna inom 
delprojektet och projektledaren måste lösa dem för att inte projektets arbete skulle 
bli lidande och därmed få som konsekvens att andra delprojekt eller subprojekt blev 
lidande, och försenade. Lösningarna eller åtgärderna som vidtogs i dessa fall beslutades 
av projektledaren själv. I något enda fall behövde avdelningschefen kontaktas eftersom 
åtgärden berörde medarbetarnas arbetssituation. 

Siten och komplexiteten

Den komplexitet som beskrivits ovan står i många stycken i kontrast till hur 
traditionella projektledningstekniker anger att projektledning bör ske. Där anges, 
som antytts tidigare, att projektet i möjligaste mån ska isoleras från omgivningen 
och sedan levereras så som det från början planerades (jfr beskrivning i Lundin och 
Söderholm, 1998; Weick, 1976). I projektet hos SoftCorp befinner sig detta i högsta 
grad i kontakt med omgivningen och omgivningen får under projektets gång utöva 
inflytande på dess innehåll och utförande. Anledningen till detta kan vi finna om 
vi tittar på projektets site (Schatzki, 2005). Det huvudprojekt där Delprojektet är 
en del ställer stora krav på förändringar och anpassning, ofta med hänvisning till 
kundernas krav eller behov. För att kunna hantera detta måste projektet kunna 
hantera föränderliga mål och förändrade förutsättningar så att produkten som 
levereras också motsvarar kundens behov eller krav (Kreiner, 1995). Istället för att 
isolera projektet från omgivningen och göra det stabilt måste det på grund av de 
föränderliga förutsättningarna vara flexibelt och känsligt för förändringar vilka måste 
inkorporeras i det pågående i projektet. 

Traditionell projektledning skapar rutiner som strävar efter tydlighet, 
förutsägbarhet, kontrollerbarhet (Eskerød och Östergren, 2000) vilket riskerar att 
skapa en tröghet och stelhet. För att få en mer lättrörlig och smidigare organisation så 
måste de ge avkall på vissa av de normer och ramar som traditionellt funnits vilket ger 
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en otydlighet, oförutsägbarhet och okontrollerbarhet. Det är det pris man får betala. 
Ska organisationen klara av att hantera oväntade händelser och förändringar så måste 
den också vara anpassad efter att snabbt kunna kompensera för det som händer och 
att utan att tappa fart justera mål för att stämma överens med de nya förväntningarna. 
Det är alltså en avvägning mellan förutsägbarhet och stelhet eller okontrollerbarhet 
och rörlighet (jfr tabell 4).  

Tabell 4. Skillnaden mellan traditionella projektmodeller och modern projektledning.

Stabil omgivning  Föränderlig omgivning

Traditionella modeller 
för projektledning  Modern projektledning

Rigid struktur  Flexibel struktur

Tydliga planer att 
kontrollera avvikelser 

emot  Improvisation och 
planering efter hand

Långa projekt  Korta projekt

Huvudprojekt  Delprojekt

  

Den tekniska komplexiteten och tidskomplexiteten är det som skapar den 
föränderliga miljön som projektet måste hantera. Genom att dela upp det stora 
projektet i kortare delprojekt skapas en organisation som klarar av att ställa om till 
nya förändrade krav. Detta gör också att organisationen blir komplicerad och därmed 
svårtydd med beroenden mellan olika delprojekt eftersom dessa arbetar samtidigt med 
olika delar som sedan ska integreras. Detta ger de utmaningar som projektledaren har 
att arbeta emot, att förstå, ordna och hinna. 

I och med att projekten och deras site är så komplex så måste projektledaren vara 
kreativ, och flexibel i sitt sätt att leda projektet (jfr Christensen och Kreiner, 1998). 
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När projektledningsmodellerna på detta sätt möter vardagen måste projektledaren 
ha en känslighet för situationen och skaffa sig egna rutiner för att inte på ett alltför 
stelbent sätt följa nedtecknade modeller och handlingsmönster vilket sannolikt skulle 
få förödande konsekvenser för projektets utveckling. Det är här som samtal och 
diskussioner kommer in och spelar en central roll. Genom ständigt återkommande 
möten hålls diskussionen levande och projektet kan drivas framåt en liten bit i taget 
trots osäkerhet och ständiga förändringar. 



199

Slutsatser och fortsatt forskning

Företagsekonomi handlar om att hushålla med resurser vilka förutsätts finnas i 
begränsad omfattning (t ex Holmström, 2007). När vi tittar på ledare i företag, i det 
här fallet projektledare, så ser vi att de bland annat har begränsad tid att sköta sitt jobb 
och om de ska kunna agera i ett företag på ett bra sätt måste de kunna hushålla med 
de begränsade resurser de har. Detta gäller dels ur ett hållbarhetsperspektiv, vi vill att 
våra projektledare ska kunna arbeta vidare i projekten utan att riskera att slita ut sig, 
men också ur projektets perspektiv, projektet bör bli lett på ett bra sätt och med rätt 
prioriteringar så att projektet blir lyckosamt, alltså att det blir klart och levereras i tid, 
inom budget och med rätt kvalitet. För att kunna utbilda och ge rekommendationer 
till projektledare så måste vi förstå vad projektledning handlar om och där kommer 
denna studie in. Genom den här studien får vi en större förståelse för projektledarna 
och för vad projektledning kan vara. Den här studien bidrar framförallt inom två 
områden, Projektledning/Ledarskap och Praktik. Vi ska nu titta närmare på dessa.  

Projektledning

Om vi börjar med att titta på den här studiens bidrag till projektledning och projektle
dningslitteratur ser vi att ett centralt bidrag är att visa att det mer som fyller arbetsdagen 
än de strukturella normativa modeller som traditionellt beskriver projektledning och 
som projektledaren måste vara medveten om för att kunna prioritera och lägga upp 
sitt arbete. Om man bara utgår från de normativa modellerna så missas det mycket 
och när projektledaren inleder sitt arbete så måste han förstå att det inte bara handlar 
om att planera, budgetera och följa upp. Till bilden av projektledaren måste också 
läggas att han ska arbeta med att förstå, ordna och hinna vilket bland annat innebär 
kommunikation och möten av många olika slag. 

För en ny projektledare som inte har så mycket erfarenhet är modeller och vad 
han har lärt sig på eventuella projektledningskurser det centrala för hur han ska agera 
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i olika situationer men så snart han skaffat sig erfarenhet så minskar modellernas 
betydelse i det vardagliga arbetet och han litar alltmer på sina erfarenheter och senare 
på ”magkänslan” (jfr Cicmil, 2006). Den här studien visar att projektledningens 
praktik ligger nära, men samtidigt innehåller andra delar än den skrivna praxis som 
till exempel PMBoK (2004) utgör. Vid en första anblick är projektledarens arbete 
just det som beskrivs i PMBoK då projektledaren till exempel planerar, budgeterar, 
organiserar, koordinerar. Samtidigt slutar inte arbetet där. I sin praktik måste 
projektledaren lägga till mer än den skrivna praxis, han måste anpassa detta till sin 
site och göra det generella användbart i den situation där han befinner sig.

Projektledaren måste anpassa det han läser och göra det mer kontextspecifikt 
genom att koppla praxis till den site där han befinner sig.  Han använder då sin 
habitus med utbildning socialisering och andra erfarenheter (inte minst från tidigare 
projekt) och formar utifrån detta en praktik som, om allt går väl, är väl anpassad för 
situationen. Om detta sätt att agera blir lyckosamt har projektledare utvecklat praxis 
och denna utveckling kan få genomslag först och främst i företagets oskrivna praxis 
genom att historier berättas om hur man gjorde vid det ena eller andra tillfället, eller 
liknande. Då kan andra projektledare ta till sig erfarenheten och använda den i sin 
praktik. Med tiden kan denna outtalade praxis tänkas bli så spridd att den även hittar 
sin väg till företagets skrivna praxis, särskilt om det gäller en vanligt förekommande 
händelse. Det minsta som händer är att projektledaren tar med sig erfarenheten som 
en del av sitt habitus som kommer att påverka handlandet vid ett senare, liknande 
tillfälle. Även om utfallet inte blev så bra som projektledaren hoppats så är det en 
erfarenhet som projektledaren ändå bär med sig när han hamnar i en liknande 
situation igen. 

Korta projekt – ordnat kaos

Trots att det är ovanligt med studier av korta projekt kan inte fenomenet korta projekt 
ses som ovanligt. Vid en närmare undersökning ser vi att det förekommer ganska ofta 
att stora projekt är indelade i flera eller många små projekt som var och ett utför en 
liten del av det arbete som ligger under det stora projektets ansvar (Payne, 1995; 
Engwall, 1999). 

Det projekt som har studerats här har tidigare beskrivits med ord som komplext, 
kaos och rörigt och mycket har handlat om att förstå hur modeller som förutsätter 
ordning och reda kan användas i en miljö där nästan allt verkar kunna förändras. 
Det har då visat sig att mitt i det kaos som beskrivits finns det också strukturer 
och rutiner, i till exempel möten och förändringshanteringsprocesser, som fungerar 
som stödfunktioner för projektledaren så att projektet kan utvecklas och slutföras 
innan tiden för projektet har gått ut. Dessa praxis som inte minst inbegriper ständiga 
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diskussioner för att förstå och ordna syftar till att skapa en kontinuitet och en stabilitet 
vilket ger en känsla av kontroll trots att den osäkra tillvaron. 

I traditionella modeller för projektledning utgör planen en förenkling och en 
statisk bild av hur projektet är tänkt att utvecklas (jfr PMBoK, 2004). Det vi har sett här 
är att så snart projektet startas måste projektledaren och andra inblandade i projektet 
tolka och förstå denna plan. Under projektets utveckling sker sedan händelser som 
gör att förväntningarna på projektet förändras och en diskussion behövs för att skapa 
en gemensam förståelse för hur projektet nu ser ut. Samtidigt som detta sker måste 
projektledaren också fördela om resurser så att projektet kan genomföras enligt de 
specifikationer och krav som nu gäller. Det handlar till exempel om att ta människor 
från ett projekt till ett annat eller att flytta om resurser mellan olika team för att 
anpassa till hur projektet ser ut just nu.

Synen på projektledarens arbete

Traditionella studier av projekt och projektledning försöker ibland att ge en rationell 
bild av projektledning där strävan är att skapa en teori som beskriver projektledning 
(jfr diskussion i Turner 2006a, b, c, d). Problemet med en sådan teori är att det blir 
bekymmersamt när den ska appliceras på verkligheten eftersom den är en förenkling 
av verkligheten. En förenklad bild kan per definition inte helt stämma överens med 
den verklighet den försöker avbilda. Trots detta är målet att skapa en Teori vilken ska 
vara heltäckande och vara det som ska tas som den sanna bilden om vad projektledning 
är. 

I den här studien visas en betydligt mer komplex bild av projektledarens arbete. 
En bild som visar att det inte är möjligt att till fullo förutsäga eller att inledningsvis 
slå fast planer för hur projektet ska genomföras eller rutiner för på vilket sätt man ska 
arbeta. Vi inser att detta kanske inte heller är eftersträvansvärt. Det som visar sig i den 
här studien är snarast en motsatt extrem mot den traditionella synen på projektledning. 
Istället för att vara en mall för hur projektet ska utvecklas så blir planen en avbild 
av hur projektet har utvecklats. Anledningen är att alltför hårt fastlåsta praxis med 
bestämda rutiner skulle minska flexibiliteten och förhindra en snabb anpassning till 
förändrade behov och förutsättningar under projektets gång (jfr Plans are nothing, 
changing plans is everything [Dvir och Lechler, 2004]). Strävan i de korta projekten 
verkar snarare vara att förse sig med ett brett spektrum av handlingsmönster och 
kontrollmekanismer för att kunna möta de skiftande behov som oundvikligen 
kommer av att befinna sig i ett projekt där förändring och nytänkande är norm. 

Den här studien kan ses som en inblick i och analys av den praktik som 
projektledaren har när han leder sitt projekt och dessutom den utarbetade och 
erfarenhetsmässiga praxis som projektledaren har att förhålla sig till. Det handlar 
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både om sådan praxis som finns inom SoftCorp och om sådan som i mer generella 
termer finns beskriven i diverse projektlitteratur. Den skrivna praxis är sprungen ur 
erfarenheter, ibland från många olika branscher och sammanhang, och syftar till att 
skapa en gemensam bild av hur projektledning ska gå till. I skapandet av generella 
modeller eller beskrivningar av projektledning förloras något av det specifika till 
förmån för det gemensamma (Blomquist et al, 2006). Utan förmågan att sedan 
anpassa denna generella bild av projektledning till projektledarens eget sammanhang 
blir praxis irrelevant och mer eller mindre oanvändbart. Men med en god förståelse 
för de lokala förutsättningarna kan praxis istället utvecklas, anpassas och formas till 
ett redskap som hjälper och stöder i det dagliga arbetet.

Vad är det som är så bra med PMBoK?

Inom framförallt nordisk projektforskning och inom andra mer kritiska 
forskningsperspektiv kritiseras ofta den normativa och förenklade handboks-
liknande litteraturen för att ge en felaktig eller framförallt en alltför förenklad bild av 
projektledning (jfr diskussion i Sahlin-Andersson och Söderholm, 2002b; Engwall, 
1999; Söderlund, 2005; Andersen, 2006; Cicmil och Hodgson, 2006). Kritiken som 
förs fram är att den förenklade bilden alltför ofta tas som en sann bild av verkligheten 
vilket medför problem när den ska appliceras på verkliga händelser blir alltför platt och 
intetsägande. Det är till exempel inte alltför ovanligt att denna normativa litteratur 
börjar användas som något annat än vad den är tänkt att vara, en ide om hur man ska 
leda projekt, och istället används som ett teoretiskt perspektiv och utgångspunkt för 
forskning om projektledning (jfr diskussion i Hodgson och Cicmil, 2006, Blomquist 
et al, 2006). Detta kan få oönskade konsekvenser när litteraturen i forskning används 
som och likställs med en teori för projektledning och därmed blir normen som alla 
forskningsresultat relateras till. Det är detta som både praktikperspektivet och det 
kritiska perspektivet ifrågasätter och ger alternativa angreppssätt för att komma 
tillrätta med. 

Även om kritiken mot den normativa litteraturen till stora delar är befogad är 
risken att man i kritiken går för långt och så att säga ”kastar ut barnet med badvattnet”, 
att man missar eller ignorerar även det som kan vara bra med denna typ av litteratur. 
Syftet med den normativa litteraturen är att ge en bild av vad projektledning bör vara 
och därför är den också generaliserad och förenklad i syfte att överensstämma med 
många olika typer av projekt. Tanken är att den ska innehålla delar som anses viktiga 
för projektledaren att kunna eller känna till för att kunna lyckas med projektet (jfr t 
ex PMBoK). Så länge denna typ av litteratur används på detta sätt, som utgångspunkt 
och strukturellt stöd i arbetet som projektledare så är allt väl och som vi har sett 
tidigare i denna bok så täcks mycket av det som projektledaren gör av det som också 
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beskrivs i den normativa litteraturen. Men, genom en djupare studie av projektledarens 
arbete kan vi fylla ut luckorna i den normativa bilden och ge en fylligare bild som 
bidrar med förståelse för den situation som projektledaren befinner sig i. På så sätt får 
projektledaren stöd i sitt arbete med att anpassa modellerna till sin vardag. 

När vi tittar på projektledarens arbete ser vi att projektledningsmodellerna används 
för att sätta upp en referensram för projektet. Mycket av rutinerna, strukturerna och 
planerna struktureras och genomförs i enlighet med företagets projektledningsmodell. 
Senare under projektet fungerar denna referensram som ett stöd i diskussionerna som 
något stabilt och gemensamt att relatera till. Arbetet skulle sannolikt försvåras utan 
den gemensamma referensramen. I den här studien framträder det tydligare vad som 
finns runt om modellen, vad projektledaren gör för att täcka upp där modellen inte 
längre räcker till. 

Ledarskap

Den här studien bidrar inte bara till en större förståelse av projektledning utan även 
ledarskap kan dra nytta av slutsatserna. Även om projektledning som fenomen har 
specifika förutsättningar och egenskaper så finns det kopplingar till ledarskap som 
går att göra varför det är intressant att se vad ledarskapsforskningen kan ta med 
sig från denna studie. Projektledarens arbete liknar i stora delar det som Tyrstrup 
(2005) beskriver som ledarskapets vardag. En situation där ledaren till exempel styrs 
av händelser i omgivningen och där man ständigt måste improvisera eftersom det 
inte finns så mycket tid att reflektera över alternativa lösningar. Detta antyder att 
projektledaren kan liknas vid andra melanchefer som måste leda sina medarbetare så de 
producerar de produkter som förväntas och som måste rapportera till överordnade.  

Tidigare i boken refererades Management Behaviour-traditionen som i sina 
studier på olika sätt kom fram till olika kategorier av uppgifter eller handlingar som 
cheferna genomförde. Cheferna i Carlsons (1951) studie ägnade en stor del av sintid 
åt kommunikation. Då på 50-talet handlade det främst om kommunikation ansikte 
mot ansikte och till viss del med brev medan projektledaren främst använder telefon 
eller e-post och till viss del direkt kommunikation, med sina underordnade då de 
befann sig i samma rum. Vi kan se att grunden eller anledningen till att ”hans” chefer 
kommunicerade var framförallt att de behövde agera utifrån utmaningarna Förstå 
och Ordna. Carlson räknar upp fyra typer of handlande som typiska för cheferna; 1) 
att samla information, 2) att ge råd och förklara, 3) att fatta beslut och 4) att ge order. 
De två första punkterna handlar om att arbeta för att skapa förståelse och mening i 
det som händer medan de senare handlar främst om att ordna. För projektledaren 
skedde beslutsfattandet ofta inom ramar som angavs av andra chefer på högre nivåer. 
När Tengblad (2002) genomförde en upprepning på Carlsons studie menade han 
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att fragmenteringen i tid hade minskat medan fragmenteringen i rum hade ökat. 
Detta kan knappast anses vara fallet i denna studie av projektledaren som till allra 
största delen befann sig på hemmakontoret. Utan de kommunikationshjälpmedel 
som fanns tillhands, telefon och Internet/intranet, hade det antingen krävts mer 
resande för möten eller så hade det blivit betydligt svårare att hålla ihop projektet över 
de avstånd som de befann dig. Den rumsliga fragmenteringen var därför minimal 
medan dagarna var väldigt fragmenterade av möten och andra händelser som ständigt 
avbröt projektledarens arbete. I Carlsons studie är det inte så tydligt hur cheferna 
arbetade med att Hinna men detta bli desto tydligare om vi går över till att titta 
på Mintzbergs (1973) studie som beskriver det höga, och aldrig avtagande, tempo 
chefen har att verka i och de ständigt återkommande mötena. Det som verkar vara en 
skillnad mellan Mintzbergs chefer och projektledaren verkade vara att projektledaren 
inte så ofta tog arbetet med sig hem. Detta om man i alla fall räknar bort det tillfälle 
då han ringde upp ett möte hemifrån då han var hemma för vård av sjuka barn. 

Både Mintzbergs och Carlsons chefer befann sig på toppnivå i respektive 
organisation vilket kan vara en anledning till de skillnader som man kan se mot 
projektledarens arbete (jfr Stewart, 1967/1988). Kanske skulle det därför vara mer 
rättvist att jämföra med Sayles (1964) studie av chefer på mellannivå. Sayles beskrev att 
chefen arbetade för hantera avvikelser och händelser så att ett jämviktsläge återställdes. 
Här har vi en skillnad mot de projektledare som studerats här. De arbetar visserligen för 
att deras medarbetare ska få ett lugn i sitt arbete så att de kan producera sina produkter 
men samtidigt måste de ständigt genomföra de förändringar som krävs av kunder 
eller hierarkiskt högre projekt. Med andra ord måste de gång på gång föra projektet 
bort från det som tidigare var ett tänkt jämviktsläge. Detta gjorde de i en situation 
där andra tog de viktiga övergripande besluten och där deras handlingsutrymme till 
stor del var begränsat av deras omgivning (jfr Sayles, 1964).  

Sammanfattningsvis kan vi säga att den här studien av projektledare hjälper oss att 
se hur mellanchefers arbete ser ut idag, att mycket liknar det arbete som tidigare studier 
visar men att det skiljer på några punkter. För det första ser vi att kommunikationen 
har förändrats men inte på samma sätt som Tengblad föreslår utan främst i det sätt 
på vilket kommunikationen sker. För det andra verkade projektledarna vara bättre 
på att klara av sitt jobb på normal arbetstid än vad Mintzberg chefer var. Detta kan 
möjligtvis hänföras till det faktum att cheferna i de olika studierna befann sig på 
olika hierarkiska nivåer. För det tredje ser vi kanske den tydligaste skillnaden mot 
tidigare studier. Medan Sayles chefer arbetade för att ständigt få verksamheten att gå 
tillbaka till planen som det tänkta jämviktsläger så arbetar dagens projektledare för att 
genomföra förändringar och att skjuta målet bort från det som var ursprungsplanen.  
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Praktikforskning

Erfarenheterna från den här studien hjälper oss att se praktikforskning på ett 
något annorlunda sätt och framförallt ger det oss nya utvecklade förståelse för 
praktikperspektivets olika begrepp och vad de kan komma att innebära för framtida 
studier inom project-as-practice. 

Episoder av praktik

De tre olika utmaningarna – förstå, ordna och hinna – har tidigare beskrivits 
skilda från varandra men under ett projekt hanteras dessa tre uppgifter samtidigt 
och kontinuerligt. Det är ett arbete som måste skötas dagligen för att försäkra sig 
om att projektet utvecklas på ett riktigt sätt. I projektledningens praktik är dessa 
strävanden inte separerade ifrån varandra utan är istället tätt sammanflätade 
och löper som en röd tråd genom hela arbetet, figur 24, där arbetet med dessa 
utmaningar (praktiken) ständigt påverkas av siten, praktikern och praxis. Den  

Figur 24. Episodernas innehåll och relation till Praktik, Praxis, Praktiker och Site.

 
begränsade tiden då en viss praktik utövas definierar Whittington (2006) som episod. 
Med den definitionen skulle ett eller en serie möten som anordnas för att hantera ett 
specifikt problem eller genomföra en avgränsad uppgift kunna beskrivas som en episod. 
Detta relaterar till vad Hendry och Seidl (2003), med referens till Luhmann, beskriver 
som en episod. De menar att det kan handla om en serie kommunikationstillfällen som 
kopplats loss från övrig verksamhet och genom att de genomförs mer eller mindre vid 
sidan om skapar utrymme för reflexiv praktik. Hendry och Seidl fokuserar framförallt 
på de episoder som görs vid sidan om och är mer eller mindre frikopplade från övrig 
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praktik medan Whittington (2006) framförallt beskriver episoder som en tidsmässigt 
avgränsad del av den ordinarie praktiken. 

Whittington exemplifierar med episoder som till exempel formella och informella 
möten vilket i en överföring till projektledarens praktik skulle tänkas innebära att 
man kan se varje ”delpraktik” som kan avgränsas i tiden som en episod vilket i sin 
tur skulle innebära att i princip varje del av praktiken är kopplad till en viss episod. 
Det handlar då främst om på vilken nivå man definierar episoderna. På huvudprojekt-
nivå skulle ett inkrement kunna definieras som en episod i och med att det är genom 
denna tidsmässigt avgränsade aktivitet som projektet genomförs. I det korta projektet, 
å andra sidan, blir en sådan definition irrelevant. Där blir det mer intressant och 
fruktbart att se ett möte eller en hantering av ett problem, från det upptäcks till dess 
att problemet är löst, som en episod eftersom det är genom dessa episoder som det 
korta projektet genomförs. 

För att använda begreppet episod så måste det i sig fylla en relevant uppgift och 
ha en förklarande funktion (jfr diskussion om labeling i Bengtsson et al, 2007). Jag ser 
begreppet episod som en tidsmässigt avgränsad samling inbördes relaterade handlingar 
kopplade till en praktik, eller flera. Vad som ses som en episod definieras framförallt 
av forskaren i syfte att så avgränsa och beskriva analysenheten för studien. I en studie 
av projektledarens praktik vid hantering av avvikelser blir avvikelsehanteringen en 
typisk episod där episoden kopplas loss från det vardagliga projektet och hanteras mer 
eller mindre separerat från det planerade projektet och återkopplas till projektet när 
avvikelsen är hanterad (jfr Hällgren, 2007). Episoden avgränsar då det som studeras, 
både tidsmässigt och innehållsmässigt. 

I den här studien, å andra sidan, analyseras projektledarens samlade praktik 
vilket innebär att praktiken i någon mån följs i alla episoder där projektledaren 
arbetar. Det handlar till exempel om episoder av avvikelsehantering, episoder av 
planering och episoder av uppföljning. I och med att projektledarens arbete besår av 
ett stort antal olika episoder som pågår samtidigt eller avlöser varandra blir begreppet 
episod ett sätt att tidsmässigt relatera en viss praktik eller en viss serie av händelser till 
andra händelser. Den huvudsakliga funktion som episodbegreppet tillför är att det 
inför tiden som en faktor i praktikperspektivet. En studie av episoden medför då att 
praktik av en specifik händelse vid en viss tidpunkt studeras men i ett sammanhang 
då projektledarens ”hela” praktik studeras, på ett mer allmänt plan, fyller episoden 
som analysenhet en betydligt mindre funktion som definition av studieobjektet 
utan främst funktionen att ordna olika sammankopplade händelser i förhållande till 
varandra. 

I episoden möts praktik, praktiker och praxis då ett visst arbete utförs. Varje 
episod innehåller också uppgifterna att hinna, förstå och ordna vilket innebär att 
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projektledaren i episoden strävar efter att agera så att projektet utvecklas, genom 
varje del, så att målet kan nås i tid. Ett sätt att agera kan vara att separera olika 
händelser från varandra i syfte att hjälpa projektledaren att fokusera arbetet för att 
lösa en specifik uppgift. Genom att lättare skapa mening för en specifik episod så blir 
det också tydligare om den är avslutad eller inte. Genom att förstå en händelse som 
en enskild episod blir det lättare att ordna och koordinera den vilket också verkar för 
att den ska bli avklarad så snart som möjligt eller i alla fall innan tiden för den runnit 
ut. 

Här är det viss skillnad på olika typer av episoder. Vissa episoder är sådana som 
till stor del täcks av de externa praxis som till exempel projektmodeller och därför mer 
eller mindre hör till den grå vardagen. Det kan till exempel handla om planeringen 
av projektet. Denna är tidsbegränsad och en sammanhängande sekvens av händelser, 
möten och eget arbete, som sammantaget leder fram till en plan för projektet. Andra 
episoder finns inte med i planen eller i tanken om projektet och täcks inte av praxis, 
kanske inte ens de organisationsspecifika praxis som rutiner och normer utgör. Här 
måste istället projektledaren försöka skapa mening och förståelse för händelsen och 
sedan ordna in den i förhållande till det andra som händer i projektet så att detta inte 
hindras och försenas.

Site

Projektledaren har att hantera många osäkerhetsfaktorer och arbetet handlar om att 
skapa mening, koordinera och hantera tiden. Att arbetet ser ut såhär beror bland 
annat på siten för projektet, den sociala och fysiska kontext där projektet utförs. 
Denna site innehåller flera faktorer som gör situationen lite speciell. Det handlar 
bland annat om projektmiljön med lera sammanlänkade projekt och delprojekt och 
på att projektet är organiserat så det skapas en känsla av tidsbrist. 

Projektmiljön bygger in beroenden i projektet som gör att varje projekt måste 
ta hänsyn till andra projekt och deras situation. Projektledaren måste då ordna sitt 
projekt och sina medarbetare i förhållande till dessa beroenden. Om en förändring 
sker i ett delprojekt så måste de som är beroende av detta anpassa sig till förändringen. 
Det spelar därför inte någon roll om ett projekt blir färdigt i tid om de inte under 
tiden kommunicerat med de andra projekten. Om de olika projekten och deras 
projektledare inte har en gemensam förståelse för projektet och för vad som händer 
under tiden utvecklingen sker så kan resultatet av projektet bli värdelöst eftersom en 
enskild produkt inte fungerar separat utan är beroende av de andra. 

Att projekten organiseras i många korta projekt bygger in en känsla av ständig 
tidsbrist i projektet får till effekt att projektledaren måste arbeta för att hinna och 
för att slutföra projektet i tid. Genom de korta tidsramarna så är det viktigt att 
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alla som är engagerade i projektet förstår hur projektet är uppbyggt och hur det 
utvecklas. För att detta ska fungera byggs ett mönster av möten upp som hjälper 
till i meningsskapandeprocessen och ger samtliga medarbetare och projektledare en 
gemensam vision om det slutförda projektets funktionalitet och hur processen dit ska 
se ut. Trots de korta tidsramarna läggs mycket tid på möten för att det är så viktigt 
att skapa en gemensam mening i det som händer och för att ordna arbetet så att det 
blir genomförbart. 

Praxis

I det vardagliga arbetet spelar praxis en central roll som grund för praktiken. Praxis 
är en förutsättning för att projektledarna ska kunna genomföra projektet och hinna 
slutföra det i tid. För det första fungerar de organisationsspecifika praxis som en hjälp 
att förstå projektet och för att ange (outtalade) rutiner och handlingsmönster för det 
som kan tänkas hända under projektet. Det finns till exempel rutiner för möten, vad de 
ska innehålla och vilka beslut som ska fattas där, och för hur man tillsammans skapar en 
bild av projektet och hur man som projektledare agerar i organisationerna. Samtidigt 
som det finns rutiner så blir vardagen aldrig rutin eftersom det ständigt kommer 
nya utmaningar eller förändringar som gör att projektledaren måste improvisera 
och utifrån sin samlade erfarenhet agera för att lösa dessa unika problem. Dessutom 
anger interna praxis också kravnivåer när det gäller kvalitet och funktionalitet vilket 
i sin tur skapar förväntningar om vad som ska fungera i produkten som produceras 
och hur detta ska kontrolleras. Hur den aktuella tolkningen och förståelsen av dessa 
kravnivåer ska se ut måste projektledarna komma överens om, något som ofta sker i 
mötena. 

För det andra är externa praxis också underlag för handlande. Även om denna 
praxis inte diskuteras så mycket eller refereras i samtal så är det till stora delar 
denna praxis som bygger upp de vardagliga rutinerna – hur projektet ska drivas, 
vilka dokument som ska skrivas, vilka beslut som ska fattas. Genom att mycket av 
denna praxis är inarbetad i organisationen så behöver den inte diskuteras, även om 
praxis utgör underlag för varje dokument och de underliggande rutinerna för till 
exempel förändringshantering så gäller de grundläggande överenskommelserna som 
gemensamma förutsättningar för projekten. 

Trots sin brist på kontextuell relevans spelar projektledningsmodellerna och 
Bodies of Knowledge en central roll för ledningen av projektet. Den stora poängen 
med dessa modeller är att de ger gemensamma referensramar för projektledarna 
och medarbetarna och rutiner som i sig inte behöver diskuteras, de bara finns där 
och är beslutade om i ett tidigare skede. På så vis hjälper de till att dels skapa ett 
gemensamt språk så att alla inblandade till exempel vet vad en Change Request är och 
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dels innehåller de verktyg som fungerar som ett stöd i hur arbetet ska genomföras så 
att alla vet hur de till exempel ska behandla en Change Request, var beslut ska fattas, 
av vem och så vidare (jfr PMI, 2004). 

Praxis spelar alltså en viktig roll i arbetet med att försöka skapa förståelse för hur 
projektet ser ut genom att de utgör gemensamma referenspunkter i diskussionen och 
att den innehåller ramar för projektet. Detta sparar mycket kraft, energi och tid och 
bidrar därför också till att hinna genomföra projektet i tid. 

Praktiker

Att projektledaren måste arbeta för att projektet ska nå fram i tid har jag nämnt flera 
gånger hittills. Han måste då hantera alla händelser genom att först försöka förstå 
vad som händer och sedan agera för att andra ska förstå och koordinera och ordna in 
dem i ett sammanhang där de kan hanteras på ett sätt som är lämpligt för just den 
händelsen. I detta sammanhang är det till stor del sitt habitus som projektledaren 
nyttjar för att förstå och skapa mening i det som sker. Vad är det då habitus behöver 
innehålla eller vad är det projektledaren behöver kunna för att leda projektet? 

Att händelser ständigt kommer och avbryter det som annars skulle vara en grå 
vardag, med ett starkt rutinarbete som följer en förutbestämd plan från början till slut 
av projektet, medför tillsammans med alla möten för att gemensamt med andra förstå 
projektet, att det blir många avbrott i projektledarens arbetsdag. Denna fragmenterade 
miljö att arbeta ger inte mer än små utrymmen för reflektion eller för ett reflekterat 
handlande (jfr även Mintzbergs, 1973, beskrivning av chefers fragmenterade jobb). 
I och med att beslut ofta krävs inom en mycket kort tid måste projektledaren därför 
till stor del bygga sina beslut och sitt agerande på sina egna och i viss mån andras 
erfarenheter. 

Genom att känna till projektledningsmodeller eller de kunskapsområden som 
beskrivs i olika bodies of knowledge får projektledaren en verktygslåda att referera 
till och ett sätt att agera under projektet. Verktygen tillsammans med eventuell 
annan utbildning och tidigare händelser ger projektledaren erfarenheter som ger 
handlingsmönster att använda när nya händelser dyker upp. Dessa erfarenheter är 
särskilt viktiga när det handlar om att försöka förstå vad som händer. Med erfarenheten 
skapas förväntningar om vad som ska och kan hända i projektet. Om något avviker 
från detta så blir det uppenbart att det är en händelse som bör behandlas med extra 
omsorg för att dels förstå den och sedan att ordna in den i rätt sammanhang så att 
den kan hanteras. 

För att få tillgång till andras erfarenheter är projektledarens nätverk viktigt (jfr 
Kotter, 1982). Framförallt är det formella nätverket med de närmaste kollegorna som 
leder andra projekt och med chefer med stor erfarenhet som är viktigt som resurs för 
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att diskutera och skapa mening i tidigare okända händelser. Förutom det formella 
nätverket så finns också andra medarbetare, framförallt tidigare kollegor, som genom 
sin specifika kunskap om ett visst ämne gör att de kontaktas när en mer speciell 
händelse kräver projektledarens uppmärksamhet.  

Projektledaren måste förvänta det oväntade. Han måste finna rutiner och sätt att 
förhålla sig till arbetet som gör att han har aktionsmönster som hjälper till att agera 
när saker inte går rätt väg. Studien här visar hur detta aktionsmönster, eller praxis, 
ser ut och hur projektledare omvandlar dessa praxis genom sin improvisation och 
sitt habitus till en praktik för att leda projekt. Vi har sett hur projektledaren arbetar 
med koordinering och meningsskapande och att detta sker i en miljö av ständig 
tidsbrist och där tidshantering är en viktig ingrediens. Dessa tre utmaningar är på 
intet sätt isolerade ifrån varandra utan påverkar varandra likt en ny gyllene triangel 
för projektledning. Denna triangel innebär till exempel att tidshanteringen beror både 
på koordineringen och på meningsskapandeprocesserna, samtidigt som hanteringen 
av tidsbristen också påverkar de nämnda två. 

Den tydliga tidsbegränsningen av projektet medför att projektet måste 
koordineras allt tydligare. Genom att projektet måste bli klart inom utsatt tid med 
det innehåll som beskrivits så måste medarbetarnas aktiviteter, och delprojektens 
aktiviteter, koordineras så att projektet möter målen. Detta blir speciellt tydligt när 
problem uppkommer som gör att vissa delar tar mer tid än vad som var planerat, 
då måste han se till att förbättra förutsättningarna för det team eller det projekt 
som utvecklar den problematiska funktionen eller på annat sätt drabbats. Detta görs 
framförallt genom att i möten koordinera resurser eller fördela arbetet annorlunda än 
vad som tidigare var planerat. 

Samtidigt som tidshanteringen påverkar koordineringen så påverkas den också 
av att projektledaren koordinerar projektet. Genom koordineringen så kan det skapas 
eller förloras tid beroende på projektledarens agerande. När projektledaren lyckas 
samordna uppgifter så att tid vinns så blir det möjligt att leverera tidigare eller i alla 
fall möjligt att hinna i tid. Detta medför i ett sådant fall att tidspressen inte blir så 
överhängande även om det sällan frigörs så mycket tid att det blir tid över

När projektet är kort som i det här fallet så blir tidsgränserna väldigt tydliga. 
Projektledaren måste ständigt ha klart för sig hur projektet ser ut och tillsammans med 
sina medarbetare försöka ge planerna och strategierna ett innehåll eller en mening för 
att med säkerhet kunna slutföra projektet i tid. När planen sedan förändras måste alla 
inblandade i projektet försöka förstå hur förändringen påverkar deras del eller deras 
produkt. Meningsskapandeprocesserna påbörjas då på nytt vid varje förändring.

Genom en större förståelse för projektet och för produkterna som produceras så 
är det möjligt att hitta andra lösningar som i förlängningen kan bidra till att minska 
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tidspressen. 
Meningsskapandet i sin tur kan påverka tidshanteringen genom att den tar 

tid. Alla inblandade i projektet måste få en förståelse för hur projektet förändras 
så att de kan göra egna korrekta bedömningar. De måste förstå hur deras produkt 
ska samarbeta med de andra produkterna i projektet och för att förstå detta när 
dessa förändras diskuteras detta i en process av möten och genom informella samtal. 
Även när medarbetarna inte ska delta i möten så tar meningsskapandet tid då de till 
exempel måste studera nya dokument som beskriver hur situationen i projektet har 
förändrats. 

Meningsskapande kan hjälpa till när projektledaren ska koordinera projektet. 
Genom att få en tydligare bild av hur projektets olika delar hänger samman och 
hur de påverkar varandra och med en insikt i hur projektet är planerat och vilka 
medarbetare som utvecklar de olika delarna så är det möjligt att koordinera arbetet 
och eventuellt att göra samordningsvinster. 

I samband med att koordineringen sker, vilket ofta händer i diskussion under 
möten, skapas också en större förståelse för hur projektet fungerar och projektets 
olika delar och dess funktion får en mening i sammanhanget. 

Om metoden

När man genomför en studie så finns det alltid saker som man lär sig, saker man 
till nästa gång har erfarenhet av att göra och därför kan göra lika bra eller till och 
med ännu bättre. Samtidigt finns det saker som kanske inte gick så bra som det var 
tänkt eller som man trodde skulle fungera men inte alls gick att genomföra. Så är det 
också i den här studien. De saker som jag här speciellt vill nämna är fältanteckningar, 
helhetssyn och vikten av observationsfokus. 

När studien inleddes så var en stor oro hur fältanteckningarna skulle göras. Det 
råd som jag fick var att gå ut och testa. Jag ansåg att jag inte hade tid att misslyckas och 
därmed slösa bort mina respondenters tid så jag ville därför vara säker på att göra rätt 
på en gång. Det visade sig dock att det var lättare att föra anteckningar än vad jag hade 
befarat, även om jag inte fick så mycket ordagranna redogörelser och citat nedskrivna 
så gick det bra att beskriva sammanhang och händelseutveckling. På ett naturligt sätt 
var fokus i ett tidigt skede i studien på en ganska bred bild och allmän beskrivning 
av situationen och verksamheten för att ju längre tiden gick smalas av till att alltmer 
fokusera på utveckling och hantering av enskilda händelser. När man nu så här efteråt 
går tillbaka och tittar på anteckningarna så syns det tydligt skillnad på olika dagar. 
De fylligaste beskrivningarna finns på de dagar då det var möjligt att efter dagens slut 
gå igenom dagens anteckningar och fylla i och komplettera med upplevelser, tankar 
och känslor som inte blivit noterade under dagen. Dessa noteringar gör det lättare att 
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återkalla situationen i minnet vilket underlättar oerhört vid senare beskrivningar av 
den studerade situationen. 

När man är på plats för att observera är det oerhört mycket som händer och allt 
vill man få ned i anteckningsboken, man vill senare kunna återge hela situationen. 
Av naturliga skäl är detta inte möjligt i och med att det är många personer inblandare 
hela tiden och det är bara möjligt att följa en eller ett fåtal i någon större utsträckning. 
Därmed blir det ett perspektiv på observationerna. Det som skulle vara intressant är 
därför att genomföra studier av till exempel möten genom att flera forskare följer flera 
personer samtidigt inför mötet. På så sätt skulle man kunna studera flera perspektiv 
på mötet vilket skulle ge ännu större förståelse för mötets betydelse. Av liknande 
anledning är en lärdom att vid nästa tillfälle en liknande studie ska genomföras 
intervjua flera personer runt omkring projektledaren så att flera personers syn på 
projektledarens arbete och person inhämtas, allt för att få en ännu mer komplett bild 
av personen och hans roll. 

En annan viktig lärdom från denna studie är att en förutsättning för att kunna 
genomföra en observationsstudie är att följa Spradleys (1980) rekommendation att 
börja brett och ytligt för att senare fokusera och fördjupa observationerna. Genom att 
tidigt vara öppen för ”allt” som händer skapar man sig en förståelse för organisationen, 
vilka personer som är centrala, hur verksamheten fungerar och vilka rutiner som den 
man observerar värdesätter. Detta ger sedan en grund för vad som är det normala 
varefter det är möjligt att fokusera på till exempel agerande i de centrala händelserna. 
Med en övergripande kunskap är det då möjligt att relatera händelserna till den 
tidigare förståelsen för organisationen vilket gör att det blir något lättare att värdera 
olika händelser utifrån organisationen eller respondentens perspektiv och sätta in dem 
i rätt sammanhang. Här måste också betonas vinsten av att lämna fältet under någon 
period för att kunna reflektera över vad man sett och lärt sig. Att sedan återkomma 
kan ge ett nytt perspektiv och dessutom tenderar det att ytterligare förbättra accessen 
till de man observerar.

Fortsatt forskning 

Praktikperspektivet ger en ny intressant referensram till projektstudier med en 
begreppsapparat som lämpar sig mycket väl till att studera och förstå projektledning. 
Inom det så sakta framväxande project-as-practice-fältet finns det många intressanta 
studier att genomföra. Utgångspunkterna skulle kunna framförallt vara de tre, 
praktiker, praxis och praktik. 1) Utifrån praktikern skulle det vara intressant att 
fortsätta att studera hans praktik och att studera projektledare i olika typer av projekt 
och på olika nivåer för att alltmer förstå hur arbetet ser ut och vad praktiken innebär 
och innehåller förutom det som anges i PMBok. Vad måste projektledare i olika 
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kontext addera till de mer generella modellerna? Dessutom skulle det vara intressant 
att utifrån praktikern fördjupa sig i vilka olika praxis som är viktiga i projektledares 
arbete och på vilket sätt de påverkar praktiken. 2) Utifrån praxis skulle det vara 
intressant att studera hur dessa byggs upp. Vi vet en hel del om hur olika standards 
byggs upp och hur de sprider sig och hur de får genomslag i praktiken. Men, det 
skulle vara intressant att närmare studera utvecklingen av organisationsspecifika och 
mer informella praxis utvecklas och sprids och vilket inflytande de har på praktiker 
och praktiken. 3) Det sista perspektivet skulle kunna vara att utgå från praktiken 
studera för att se vem som använder vilken typ av praxis och hur och vilken praxis 
som påverkar och formar praktiken. 

Projektledningens praktik 

Som följd av den här studien växer bilden fram av en projektledare som fungerar som 
en kommunikatör och koordinator, en dirigent som försöker leda projektet genom att 
få alla att se åt samma håll och att ha samma mål. För att se projektledaren ”in action” 
är praktikperspektivet en bra utgångspunkt där studien utgår från projektledarens 
handlingar och ser konsekvenserna av detta och försöker förstå betydelsen av vad 
projektledaren gör. Utgångspunkten är snarare att se projektledarens handlingar 
i relation till den situation och de förhållanden som projektledaren och projektet 
befinner sig i och att skapa en bild av projektledarens vardag, än att skapa en generell 
bild av vad projektledning handlar om. 

Med tanke på hur viktiga mötena framstår i den här studien skulle det vara 
intressant att i en multi-etnografisk studie (Erickson och Stull, 1998) följa hur flera 
av mötesdeltagarna närmar sig ett möte. Detta innebär att flera forskare under en 
period besöker samma organisation och observerar flera olika personers arbete inför 
ett gemensamt möte. Syftet är då att studera vilka intentioner de har med mötet, hur 
de förbereder sig, hur detta påverkar diskussionen i mötet och vad de anser att de fått 
ut av mötet när de går därifrån.

Utifrån tidigare diskussion kan man också fråga sig vad som är viktigt för att 
leda och lyckas med projekt? Är det modeller och annan skriven generell praxis eller 
är det kännedom och kunskap om det specifika sammanhang där man arbetar och 
att som en kameleont anpassa sig efter den föränderliga miljön? Den frågan lär vi nog 
aldrig få ett slutgiltigt svar på men utifrån den här studien kan vi se att båda dessa 
delar är viktiga för projektledarens arbete och mycket väl kan utgöra utgångspunkt 
för fortsatt forskning. 
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Efterord

Såhär innan jag lägger ner pennan skulle några ord om vad som hände sedan vara 
på sin plats. Vad hände med David och de andra projektledarna sedan jag lämnade 
SoftCorp? Dessutom tänkte jag nämna några korta ord om hur jag anser att denna 
studie kan komma till nytta för projektledare och andra som arbetar med projekt. 

Det har nu gått några år sedan observationerna genomfördes på SoftCorp och 
mycket har hänt sedan dess. Projekten som projektledarna ledde då har levererats 
och nya projekt har startats. Medarbetare har slutat och andra har kommit till. Vissa 
produkter har lämnats tillbaka till InnCorp och andra har de fått istället. 

Något år efter observationerna fick David utökat ansvar i projektet och arbetade 
en tid som sub-projektledare, i samma position som Ceasar hade under studien. När 
David lämnade delprojektet tog en av teamledarna över ansvaret för detta. För Davids 
del innebar denna förflyttning ett mer övergripande ansvar för mjukvaruutvecklings-
projekten. I denna position arbetade han i nästan två år innan han lämnade SoftCorp 
och de systemprojekt som InnCorp ägde. Sedan en tid tillbaka arbetar han istället som 
chef i ett annat stort svenskt företag som producerar mjukvarulösningar för företag. 

Den projektledningsmodell som låg till grund för InnCorps projekt och för det 
arbete som har studerats har sedan studien genomfördes utvecklats och innehåller 
idag mer stöd för det arbetssätt som de hade i projektet. Den utvecklade modellen 
har inkluderat mer agila tekniker och därmed anpassats till det snabbt föränderliga 
sammanhang där projektet drivs. 

Studiens konsekvenser för chefer och projektledare 

För projektledare bidrar den här studien på flera olika sätt. Dels ger den kunskap 
om centrala aktiviteter för projektledare och därmed balanserar den förväntningarna 
på projektledarens arbete. Det är grundläggande för projektledare att förstå att 
deras arbete inte är fel bara för att de gör annat än vad som anges i deras modeller 
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för projektledning. För att lära sig leda projekt behöver projektledaren därför mer 
kuskaper än om de modeller som företaget använder. För att bli en duktig projektledare 
måste projetkledaren förse sig med erfarenheter om och en förståelse för hur den 
speciella kontext där han befinner sig fungerar. Modellerna får sedan fungera som 
gemensamma referenspunkter i arbetet så att man kan ta sig framåt i projektet och 
lösa dess uppgifter. 
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Appendix A

Problem med att välja ord i praktikperspektivet.

Jag har i boken valt att använda svenska ord för de olika begreppen, Practice/Praxis, 
Practitioner och Practices vilket kan ställa till med vissa problem när man växlar 
mellan svensk och internationell litteratur. 

Även om begreppen har svenska ganska självklara översättningar 
kompliceras begreppsanvändningen av översättningsproblematik som knyter 
an till de olika begrepp som Whittington (2002; 2006) respektive Jarzabkowski 
(2004) använder. De engelska orden är valda att likna varandra för att spegla 
deras inbördes relation och att gränserna mellan dem inte är helt klara, det finns 
visst överlapp mellan de tre (Whittington, 2006). Därför är det rimligt att även 
behålla denna koppling mellan de olika begreppen även i svenskan. På svenska 
skulle det vara mest naturligt att översätta begreppen med Praktik, Praktiker (en 
person) och Praktiker (plural av ordet praktik). I tal fungerar detta bra då i:et i det 
senare ordet är långt medan det i de föregående är kort, men i skrift måste de två 
senare begreppen separeras för att göra texten begriplig för läsaren. Ett naturligt 
alternativ skulle då kunna vara att använda Praxis som översättning för ordet 
Practices vilket skulle medföra att ordens likhet behålls. I Svenska akademiens 
ordlista (SAOL) definieras Praxis som ”vedertaget bruk; rättssedvänja; praktik”, 
i min förståelse och användning av ordet praxis lägger jag mest vikt vid det 
första av dessa tre vilket till stor del överensstämmer med Practices (normer och 
traditioner). Det hela kompliceras dock av att Whittington (och senare även 
Jarzabkowski, 2007) med bland annat hänvisning till Reckwitz (2002) byter ut 
ordet Practice mot Praxis. Som vi såg i ovanstående definition i SAOL så skulle 
även denna tolkning kunna fungera också på svenska även om betydelsen av 
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praxis som praktik i mina öron är mindre vanlig än betydelsen tradition, normer 
osv. Konsekvensen av att använda ordet Praxis för Practice istället för Practices 
är att Practices då (för att kunna behålla begreppens likheter) måste översättas 
med praktiker vilket vi ovan såg att det är svårt att i text skilja från praktiker 
(Practitioner). Jag väljer alltså att använda svenska översättningar av orden och 
ber läsaren att observera den problematik som detta medför i samband med 
läsning av engelska texter. 
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English Summary

Introduction

In project management literature, project management tends to be described as 
something rational and very well structured. It seems that this notion builds on the view 
that project management is all about planning, budgeting and controlling. However, it 
has been questioned if this is the full picture. Project managers are worried about why 
their work does not comply with what is described in literature (cf Nilsson, 2002). 
Researchers studying general managers (Carlson, 1951; Mintzberg, 1973; Stewart, 
1967) have asked similar questions but in the field of project management, comparable 
studies can rarely be found. Descriptions about the job of the project manager build 
more on wish lists showing what they need to do, than on what really goes on in the 
project.  The research question for this study stems from this disparity. 

What do project managers do when they lead projects of short 
duration31?

The project management techniques used today were developed for large 
projects. Interestingly, those techniques and models are used, usually without 
further reflection, in small projects of short duration which are quite dissimilar to 
the large ones, (cf Payne, 1995; Payne and Turner, 1999). Since project managers 
themselves express concern about this dissimilarity, there might well be a misfit 
between the models and the actual work in projects (Nilsson, 2002). 

31 Short duration in this case means projects lasting for about 10 weeks rather than more than a 
year.
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Previous studies of projects and project management could be divided into 
two different streams – the social science stream and the engineering stream. 
In the engineering stream, the general goal is to find the best way of running 
projects, which includes the creation of bodies of knowledge. The bodies of 
knowledge build on what is considered best practice, which means they are 
generally accepted ways of managing projects (PMI, 2004). 

Researchers who connect to the social science stream, on the other hand, 
often see the project as a temporary organization (Lundin and Söderholm, 
1995). As this perspective has been particularly strong in Scandinavian research 
it is sometimes referred to as the Scandinavian school (Sahlin-Andersson 
and Söderholm, 2002a) or the Viking approach (Engwall et al, 2003) to 
project studies. Sahlin-Andersson and Söderholm (2002a) mention three 
characteristics that distinguish this research from the other. First, projects are 
studied in their context; secondly, the studies are made from an organizational-
theory perspective; and thirdly, the studies are empirically grounded, preferably 
building on qualitative data. Closely connected to the Scandinavian school is 
research done from a critical perspective (Hodgson and Cicmil, 2006) or from 
a practice perspective (cf Schatzki et al, 2001). 

By using a practice perspective and theories of organization or leadership 
as a departure, it is possible to get a greater understanding of the work of project 
managers and from a different perspective than the traditional engineering 
approach. Therefore, the purpose of the study is stated as follows.

The purpose of the study is to describe and create an understanding 
of the practice of project managers when they lead short-duration 
projects, and to make a contribution to the development of ‘project-
as-practice’.

Theoretical foundations 

This study uses a practice perspective to challenge previous research as well as the 
simplified wish lists, formulas and models characteristic of the engineering stream of 
research. By studying the project manager’s practice and actions and by relating them 
to other actions or to the project context, it is possible to gain an understanding of 
what project management is and how it is done in practice.

A practice perspective

The purpose with a practice perspective is to start from what happens in the actual 
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work of a project manager, rather than to start at the other end and try to verify 
models and claims about how the work  proceeds. 

It is all about a change of focus as Johnson et al (2003) suggest in their 
article on strategy and practice. They propose…

… an emphasis on the detailed processes and practices which 
constitute the day-to-day activities of organizational life and which 
relate to strategic outcomes. Our focus therefore is on micro-activities 
that, while often invisible to traditional strategy research, nevertheless 
can have significant consequences for organizations and those who 
work in them. (Johnson et al, 2003: 3)

Within the practice perspective, there are three important concepts: Practice, 
Practitioner and Practices. Practice (also praxis, Whittington, 2006) is the 
actions carried out in order to achieve a certain purpose. Practices are the norms, 
values, traditions, laws and rules having impact on a certain practice. Finally, 
the practitioner is the individual who performs the practice, who lets him/herself 
be led by the practices. Following Reckwitz (2002), Whittington (2006) draws 
out the distinction between praxis and practices: 

the dual sense of practice in social theory, [is] both as something 
that guides activity and as activity itself. Accordingly, ‘practices’ will 
refer to shared routines of behaviour, including traditions, norms 
and procedures for thinking, acting and using ‘things’, this last in the 
broadest sense. By contrast, the Greek word ‘Praxis’ refers to actual 
activity, what people do in practice. Practitioners are strategy’s actors, 
the strategists who both perform this activity and carry its praxis. The 
alliteration of the three concepts is intended to reinforce the sense of 
mutual connection.

Practice research therefore studies what one or more people do. Nevertheless, 
an action is not necessarily a practice: it is in the relation to other actions and/or 
under the influence of practices that the action can be fully understood (cf the 
discussion on the concepts of thin and thick description that can be found in 
Ryle [1971], and later Geertz [1973]).
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Practice 

The interest in the work of managers started in the early twentieth century when 
Fayol (1916/1949) described the results of his studies. He found that managers had 
five important activities; forecast and plan; organize; command; co-ordinate and 
control.

Researchers in the field designated as Managerial Behaviour or Executive 
Behaviour later questioned this list of activities. During the latter part of the 
twentieth century, many researchers interviewed and observed managers of 
different kinds and at different levels in the organization. They found that the 
manager’s job was fragmented and filled with meetings (Carlson 1951); they 
were like puppets on a string and had to adhere to what others did or said, 
always trying to keep the organization  in equilibrium by resisting deviations 
(Sayles, 1964). Through diaries, Stewart (1967/1988) also found that the 
managers’ work was fragmented and that most of their time was spent together 
with others even though there were considerable differences in the work of 
different managers. Finally, managerial work was done at a high pace, often 
interrupted by co-workers and subordinates who dropped by or phoned to 
provide information or ask for help, which led to numerous meetings, planned 
and unplanned (Mintzberg, 1973). 

Practitioner

The project literature shows that project managers are expected to master 
numerous competencies. Indeed, expectations are so high that the challenge 
may be almost impossible to meet. (cf Archibald, 1992: 86). Even beyond those 
competencies, other issues are important to the project managers in their work. 
Some of the more important are the personality, the experience and the social 
context in which the project manager was raised or educated. Bourdieu (1984) 
describes this as the habitus and suggests that it affects how an individual can 
adapt to different situations or circumstances. 

Practices

When it comes to practices there are two different kinds - internal and external. 
Internal practices are organization-specific and consist of rules or frameworks 
about how one is supposed to do things (cf Whittington, 2006). Sometimes 
those rules are tacit and not documented. External practices, on the other hand, 
are those formal rules, laws, project models or bodies of knowledge that describe 
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how the project manager should work. 
There are a number of different bodies of knowledge, such as PMI and 

IPMA, both of which have a clear goal to try to standardize project work. In 
doing so, their bodies of knowledge (IPMA Competence Baseline [IPMA, 
2006] and Project Management Body of Knowledge [PMI, 2004]) are the basis 
for their certifi cation of project managers. 

Creating a standard implies taking for granted some assumptions that may 
not be obvious. First, it implies that all projects are similar, if not alike, and 
they could or should be managed similarly. The goal is one single best way 
to manage projects. As the content of PMBoK is negotiated among project 
professionals from different contexts (PMI, 2004), there is a great chance that 
the context-specifi c routines and experiences are lost which also makes the body 
of knowledge lose some of its relevance. The consequence is that the project 
manager must restore this relevance later when he or she comes to manage a 
project. (Blomquist et al, 2006) The second loss of relevance will be when the 
project manager, for example, uses the best practice as a foundation for his or 
her actions. (See fi gure below.)

Figure 25. The problem with Best Practice and its use (after Blomquist et al, 2006a).

The second assumption that is implied by the bodies of knowledge is that 
the practices decided upon are considered to be project management law. (cf 
discussion in Hodgson and Cicmil, 2006). The body of knowledge is supposed 
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to be a toolbox for the project manager but through the standardization process 
it gains a much higher status. This development is further advanced by the fact 
that companies require their project managers to certify themselves in order 
to get a job. In the end, the bodies of knowledge may be accepted as universal 
practices, which may lead project managers away from their own knowledge. 

…the establishment of universal knowledge of this kind implies a loss 
of a reflexive and embodied rationality in favour of abstract principles 
and blind faith in universal techniques (Hodgson and Cicmil, 2006: 
45).

Figure 26. The three concepts of the practice perspective

Having the position of a standard (and almost a law) (Hodgson and 
Cicmil, 2006) the bodies of knowledge are hard to change and slow to evolve 
or develop (Morris et al, 2006b) which makes it difficult to incorporate new 
research results into it. 
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The context of practice

Project management is always practiced in a context, which in the case of the practice 
perspective is called “site” and “episode”. The site is not only the physical situation 
but also the social situation in which someone acts. Hence, not only is the meeting 
room considered to be the “site”, but so also is the group that is holding the meeting. 
In other words, both the group and the room are included in the concept. “Episode” 
could be described as the timeframe when the practice is performed (Whittington, 
2006). It gives the practice a beginning and an end.

Methodological considerations 

Studying the actions of project managers to  gain an understanding of the their 
meaning (for example by Whittington, 2006) requires that the actions need to be 
interpreted in relation to what happens in their context and with respect to one’s own 
frames of reference (Ödman, 1979). The goal was a thick description (Geertz, 1973; 
Ryle, 1971) with the intention of coming as close as possible to understanding what 
happened and to understanding it through the perspective of the project managers 
(Van Maanen, 1988). By interaction with the project managers, rich data from 
interviews, talks, documents, and not least, observations, the events and actions were 
interpreted and given meaning. 

The quality of the study could be measured by the trustworthiness of the 
story told (cf eg Guba, 1981; Barlebo Wennberg, 2001). Sanday (1979) argues 
that the reader should be able discuss the issue with those studied, after having 
read the story. Similarly, Wolcott (1975: 112) suggests

A […] simple test for judging the adequacy of an ethnographic 
account is to ask whether a person reading it could subsequently behave 
appropriately as a member of the society or social group about which 
he has been reading, or, more modestly, whether he can anticipate and 
interpret what occurs in a group as appropriately as its own members 
can. 

The study started with a couple of semi-structured interviews (Fontana 
and Frey, 2000) with a project manager and his assistant project manager in a 
software-development project. The interviews were followed by observations 
of the project managers, one week each, giving a broad picture and a solid 
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foundation for later more focused observations (cf Spradley, 1979). During 
the later observations, the project manager was shadowed a couple of days a 
week during a full project of approximately 10 weeks. The observations were 
then followed up with conversations both face-to-face and by email in order to 
confirm or correct understanding of what had happened. 

Analysis

From the observations, it appears that the project managers spend much of their time 
managing change, participating in meetings and protecting the project and their 
subordinates. One reason for this is that they have three major challenges that seem 
to influence their entire work regardless of the task. The challenges are: Understand 
(Förstå); Order/coordinate (Ordna); and Make it in time (Hinna). 

Understand: To create meaning

In an ever-changing environment, such as in the software-development industry, it 
is hard to have long range planning. This makes it difficult to create a common 
understanding of the project’s situation and its current position in contrast to the 
traditional view of project management where plans are supposed to be decided, set in 
place at the beginning and remain unchanged thereafter. (cf discussion in Christensen 
and Kreiner, 1998). In this study, the project was relatively clearly defined at the start 
but during the project’s life span, its goals - or at least parts of them - were re-defined 
over and over again. The plan could scarcely be finalized before delivery, and possibly 
not even then, as there were sometimes changes requested after delivery. Even though 
the project was planned before its start and its content and time plan confirmed in 
a meeting, the plans were later discussed, negotiated and interpreted over the full 
duration of the project. This work of creating meaning in the plans and a common 
understanding of the project was continuous. (Hällgren and Nilsson, 2006) 

Order/coordinate: To manage resources. 

The work of project managers is mainly reactive, meaning that they react to issues 
that happen rather than acting to prevent problems from happening. Far from 
being the negative it is usually portrayed as, reacting (as opposed to planning) often 
leads to creative ways of managing and finding solutions to problems in the project 
management setting. One important way of managing new or changed conditions 
is to reorganize resources to meet the specific needs of different teams. In doing this, 
meetings play a central role as the arena for negotiating resources, especially evident 
in times of stress or when there is problem managing the workload. 
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Make it in time: To manage time

Project management is about managing time, as projects are temporary organizations 
(cf Lundin and Söderholm, 1995); they have a beginning and an end. The project 
studied had a duration of a couple of months and there was always one new project 
starting after the other. Gersick (1988) describes the mid-point transition as the point 
in time, in the middle of the project, when the team starts to feel pressured and 
stressed about finishing on time. The project managers always struggle to meet the 
deadline, as the deadline is one of the things in the project that is not negotiable. 

The project studied was divided into short projects continuing one after 
the other, which led to an almost constant feeling of urgency; stress and pressure. 
In a project lasting for one and a half years, the mid-point transition would 
normally happen after about nine months. But in the project studied, (which 
lasted for only a couple of months), the mid-point transition would happen 
after five weeks and then every ten weeks as the projects followed each other. 

Figure 27. The mid-point transition (Gersick, 1988) in short duration projects and traditional 
projects respectively. Each project is shown as a line with the starting point and the ending point. 
The mid-point in each project is shown with an inverted triangle. 

To manage changes and disturbances the project manager studied had 
experiential data telling him how much time those activities would need during 
each project. He used this information when planning the project to create 
slack to allow sufficient time for most of the changes that would come and 
still enable on-time delivery. Changes and deviations were expected during the 
project but the project manager rarely could rarely predict what they were or 
when they would come. 

The practice of communication

Much of the time was spent on communication of different kinds, formal and 
informal, written and oral. About half of the project manager’s time was spent in 
formal meetings helping him to understand what was happening so that he could 
control events, and so that he could distribute information about them. 

The complexity of the project accounts for the numerous meetings in the 
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project. Remington and Pollack (2007) describe four types of complexity that 
affect the project manager’s job: 

1) Structural complexity – which relates to the way the project organization 
is built up (cf Galbraith, 1973); 
2) Technical complexity – whether the technology developed in the project is 
known or not, and if processes to develop it are known (cf Shenhar, 2001);
3) Directional complexity – concerns the goals of the project, especially whether 
they are clear or not (cf Turner and Cochrane, 1993); and 
4) Temporal complexity – which deals with the deadlines or interrelations that 
can affect the project (eg Dvir and Lechler, 2004; Halbesleben et al, 2003). 
Remington and Pollack also suggest that complexity may be further compounded 
by tight deadlines. 

In the complex world of project management, there are both explicit and 
implicit practices on how to manage the project to delivery. This is sometimes 
referred to as buffering (Scott, 1992) which means protecting the project 
from disturbances and influences from the context in order to create a stable 
environment for the project and the project workers. The project managers 
spent much time keeping suggested changes away from the project, hence, 
their first answer was usually: “No, it is not possible”. After some negotiation, 
however, the change was usually accepted if other parts of the work were moved 
to later projects. In making such shifts, the present project would not grow too 
much and the deadline would not be missed. 

Conclusions

This study shows that project management constitutes more than is suggested by 
traditional project management models. To the traditional picture one must add the 
meetings and the continuous struggle with the challenge to “understand”, “order/
coordinate” and “make it in time”. This insight is especially important for new project 
managers who do not have the experience needed to modify traditional models so 
that projects in particular contexts can be successfully managed. 

Short-duration projects are more numerous than the number of studies 
of them imply. Usually, large projects are divided into small and short projects 
that each does part of the work for the main project (Payne, 1995; Engwall, 
1999). This interrelatedness between the small projects as well as their short 
duration tend to lead to high complexity which is managed through meetings 
and structured negotiation processes  in order to deliver the project on time. 
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Traditional project management research sometimes tries to create one 
single theory of project management (cf Turner 2006a, b, c, d). The problem 
with such a theory is that it gives a simplified view of project management but 
is sometimes accepted as a full picture (Engwall, 1999; Sahlin-Andersson and 
Söderholm, 2002b; Söderlund, 2005; Andersen, 2006; Blomquist et al, 2006; 
Cicmil and Hodgson, 2006). This study offers a more complex view of project 
management as a discipline that cannot easily be simplified.  Nevertheless, the 
models play an important role as frameworks for the project managers’ work 
and this role should not be underestimated. 

The project managers’ work shows similarities to other middle managers’ 
work described in earlier managerial behaviour studies and Tyrstrup (2005) 
suggesting that managers’ need to improvise when there is no time for reflection 
over alternatives.  

The fragmented work that Carlson (1951) studied has changed from 
fragmentation in time to fragmentation in space, according to Tengblad (2002). 
In this study, there was almost no fragmentation in space as the project manager 
spent almost every day in the office. On the other hand, the project managers 
communicated over long distances, so without the internet or mobile phones 
there would have been a greater need for travelling. The managers studied in 
Mintzberg’s (1973) and Carlson’s (1951) studies were from the top level which 
could explain some of the differences (cf Stewart, 1967/1988) and also implies 
that there should be more similarities with the middle managers in Sayles’ 
(1964) study. Sayles talked about an equilibrium that the manager strove to 
achieve. Due to all the changes in the project, the project managers’ work was 
about moving the project away from the equilibrium, ie the previous plans, in 
contrast to those in the Sayles study. 

The three challenges – understand, order/coordinate, and make it in time 
– have previously been described as separated from each other, but during the 
project, the challenges were all managed simultaneously. It is a daily work where 
the practice is influenced by the site, the practitioner and the practices. 
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Figure 28. The episodes’ content and relation to practice, practitioner, practices, and site.

Future research on project management practice 

Building on an understanding of the importance of meetings, it would be interesting 
in future studies to use a multi-ethnographic approach to study a number of people 
in an organization preparing for a meeting. This would give more knowledge about 
the processes before and during a meeting and answer questions about what was 
gained by the meeting and what was not. 

It would also be important to study further more of what it is that influences 
the project managers’ work – whether, for instance, it is the general practices 
or the knowledge and experience of the specific context that are important. 
Further studies of the practitioner, the practices, and the practice and how 
they influence each other would greatly enhance our understanding of project 
management and add to the growing project-as-practice research field.
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