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Sammanfattning. Projektledares kompetens utgör en av de främsta 
framgångsfaktorerna för ett väl genomfört projekt. Genom att matcha projekt 
efter deras komplexitet med projektledare som besitter rätt kompetens 
hoppas företag öka sannolikheten för att projekten ska lyckas gå i mål inom 
tids- och kostnadsram. Problematiken uppenbarar sig dock direkt då en 
projektledares kompetens ska mätas. Vad är det egentligen man ska beakta? 
Detta är långt ifrån självklart och även om flera förslag, exempelvis genom 
certifiering för projektledare, har presenterats kvarstår frågan om hur den 
efterfrågade kompetensen kan utvecklas. I denna punkt tar detta 
examensarbete vid vars syfte är att skapa en modell för projektledares 
kompetensutveckling. En sådan modell behöver ta hänsyn till vad en 
projektledares kompetens egentligen består av och hur denna kan utvecklas 
bäst för att en junior projektledare slutligen ska bli senior. Detta genomförs ur 
ett lärandeteoretiskt perspektiv som belyser pedagogiska frågeställningar i 
strävan efter det livslånga lärandet. 

Examensarbetet genomfördes hos managementkonsultbolaget Frontit AB i 
samverkan med avdelningen för Industriella Informations- och Styrsystem på 
Kungliga Tekniska högskolan samt Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms Universitet. Metoden 
inkluderar en omfattande litteraturstudie, deltagande observationer i 
kursverksamhet för projektledare samt semi-strukturerade intervjuer med 
kursdeltagare och företagsrepresentanter. 

Examensarbetet fastställer att projektledares kompetensutveckling primärt 
sker i det dagliga arbetet. Erfarenhet är dock långt ifrån synonymt med 
kunskap och det krävs aktiva insatser för att stödja det erfarenhetsbaserade 
lärandet. Därmed bör samtliga kompetensutvecklande aktiviteter ses i ett 
större perspektiv där de ger stöd för det dagliga lärandet. De måste ta hänsyn 
till projektledares tidigare kompetens både till form och innehåll och aktivt 
avväga fördelningen mellan kognitiva kompetenser, bestående av exempelvis 
metoder och verktyg, och affektiva-, personlighetsmässiga- och sociala 
kompetenser som ledarskap och pondus. Rätt utformade kommer 
kompetensutvecklande aktiviteter att bidraga till såväl kortsiktig som 
långsiktig utveckling. Effektiva verktyg kan exempelvis vara formella kurser 
anpassade efter deltagarnas bakgrund med fokus på att utveckla kognitiva 
scheman som kan hjälpa reflektionen av det dagliga arbetet, handledarskap i 
olika former samt övriga typer av sociala erfarenhetsutbyten.  

Nyckelord. Projektledning, Projektstyrning, Projektledare, Kompetens, 
Kompetensutveckling, Kompetensutvecklingsmodell, Lärande, Pedagogik, 
Arbetslivslärande, Erfarenhetslärande, Erfarenhetsbaserat lärande, 
Lärandespiral.  



Abstract. The skills of Project Managers are regarded as one of the key success 
factors for projects. By matching the projects, with regard to their complexity, 
to Project Managers with the right level of skills, companies hope to enhance 
the possibility that the projects will succeed within the budgeted time and 
cost. The problem arises when the skills of the Project Managers are to be 
measured. What is it that is to be measured? This is far from an exact science 
and even though that multiple solutions has been presented, for example 
through certain certifications for Project Managers, the question of how to 
develop the required skills remains unsolved. This is where this Master Thesis 
enters which aims to create a model for Project Manager’s competency 
development. Such a model would have to regards what the skill set actually 
contains and how it is developed so that a junior Project Manager evolves into 
a senior Project Manager. This is done through a pedagogical perspective 
which regards the learning issues in the strive for lifelong learning. 

The Master Thesis was carried out at the management consulting agency 
Frontit AB in collaboration with the Department of Industrial Information and 
Control Systems at the Royal Institute of Technology and the Department for 
Mathematics and Science Education at Stockholm University. The method 
includes a large scale research study, observations of courses for Project 
Managers as well as semi structured interviews with course participants and 
representatives for multiple companies of various size.   

The Master Thesis concludes that the competency development of Project 
Managers is mainly carried out in the daily work. Experience is however far 
from synonymous with knowledge and active efforts have to be made to 
support the experience based learning. All skill-developing activities should 
thus be seen in a broader context in which they provide support for the daily 
learning process.  They must regard the Project Manager’s previous expertise 
in both form and content and actively balance the distribution between 
cognitive skills, such as project method and tools, and affective, personality 
and social skills, such as leadership and authority. Properly designed, the skill-
developing activities should contribute to both short- and long-term 
development. Effective tools include for example formal courses tailored to 
participants' background that focus on the development of cognitive schemas 
to help reflection in the daily work, coaching in various forms, and other types 
of social experience exchange. 

Keywords. Project Management, Project Control, Project Manager, Skills, 
Competency, Competency development, Skill development, Pedagogy, 
Learning spiral, Experience based learning, Competency development model.  
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1 INLEDNING 
Denna rapport avslutar ett examensarbete som har genomförts på Frontit AB i samverkan 
med avdelningen för Industriella Informations- och Styrsystem på Kungliga Tekniska 
högskolan samt Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 
på Stockholms Universitet. Examensarbetet är skrivet av Mikael Rask, studerande vid 
programmet för Civilingenjör och Lärare vid Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms 
Universitet. 

1.1 BAKGRUND 
Frontit AB erbjuder seniora projektledare och verksamhetskonsulter inom management och 
IT. Företaget grundades 1969 och har idag 30 anställda och har sedan starten varit 
involverade i över 1000 projekt i privat och offentlig sektor. Frontit utvecklar och stärker 
sina kunders förmåga att framgångsrikt driva förändringar genom tjänster inom 
verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, projektledning och kompetensutveckling. Den 
senare verksamheten bedrivs genom bifirman SPS ProjektStyrning AB och har sedan starten 
utbildat och coachat fler än 35 000 personer. Utbildning sker inom ledarskap, 
projektledning, projektstyrning och projektarbete, Business Intelligence samt inom agila 
metoder. Kurserna erbjuds till den öppna marknaden eller företagsanpassat baserat på 
kundens behov. För att stärka sin position på marknaden och anpassa kursutbudet efter 
kundernas önskemål och behov var Frontit intresserade av att genomföra en genomlysning 
av utbildningsverksamheten. I samverkan med avdelningen för Industriella Informations- 
och Styrsystem på Kungliga Tekniska högskolan och Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms Universitet initierades därför detta 
examensarbete med syfte att analysera projektledares kompetensutveckling. (Frontit AB, 
2010; SPS Projektstyrning AB, 2010) 

Begreppet kompetensutveckling uppenbarade sig under början av 1980-talet som en svensk 
motsvarighet till engelskans Human Resource Development (Granberg, 2009). Området har 
tillsammans med begreppet kompetens kommit att bli en självklar del i forskningen kring 
hur vuxna lär sig och tankar kring det livslånga lärandet (Ellström, 1992). Sedermera 
involverades även företag i frågan och forskningen kring den lärande organisationen fick 
ordentlig spridning i början av 1990-talet (Örtenblad, 2009) . Parallellt med detta kom även 
projektarbetsformen i allmänhet och projektledning i synnerhet att få en central roll inom 
managementforskningen (Berg & Karlsen, 2007). Frågan kring projektledares 
kompetensbehov kom även den upp till ytan och resulterade många gånger i långa listor av 
önskemål på den perfekta projektledaren (Gido & Clements, 2003; Ricciadi & Schaller, 
2005). Hur denna kompetens bäst kunde utvecklas var dock en fråga som få berörde. Viss 
senare forskning (ex. Taylor & Woelfer, 2009) gör dock ett försök att beskriva en möjlig 
karriär- och utvecklingsväg men berör inte det vetenskapliga forskningsfältet kring 
pedagogik och vuxnas lärande vilket utgör examensarbetets forskningsbidrag. 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Syftet med detta examensarbete är att kombinera examensarbetarens dubbla kompetenser 
och belysa projektledares kompetensutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Målsättningen är att bidraga till den tidigare forskningen genom att utveckla en 
kompetensutvecklingsmodell för projektledare. Kompetensutvecklingsmodellen skall: 

- illustrera kompetensutvecklingen schematiskt från junior- till senior projektledare, 
- beskriva en projektledares kompetensnivåer och kompetensutveckling med grund i 

lärandeteorier. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 
Utifrån målsättningen att skapa en modell för projektledares kompetensutveckling 
fastställdes följande problemformulering: 

 Hur kan en modell för projektledares kompetensutveckling utformas? 

För att utforma denna modell behövde ett antal delfrågor belysas och examensarbetet vill 
primärt besvara följande frågor: 

- Vilken kompetens krävs av en projektledare och hur kan denna utvecklas? 
- Vad kännetecknar en junior- respektive en senior projektledare? 
- Hur bedrivs kompetensutveckling av projektledare inom företag och organisationer 

idag? 

I samband med genomlysningen av Frontits kursverksamhet syftar examensarbetet även till 
att sekundärt besvara följande frågor: 

- Vad förväntar Frontits kunder av en kurs och vilken effekt ger den på deras dagliga 
verksamhet?  

- Hur är kurserna utformade och är utbudet anpassat efter kundernas behov? 
- Bör en uppföljning ske på kurserna? När bör den då ske och vad bör den innehålla? 

Den sekundära frågeställningen berörs i examensarbetets empiri men presenteras primärt 
inte i denna rapport.  

1.4 AVGRÄNSNING 
Pedagogik, projektledning och kompetensutveckling är samtliga omfattande 
forskningsområden och en avgränsning av examensarbetet är därför nödvändig. 
Kompetensutvecklingsmodellens fokus kommer att ligga på processen snarare än innehållet 
vilket innebär att projektledares metodkompetens ej kommer att beröras i detalj. Arbetet 
syftar snarare till att ge en övergripande bild över den kompetens en projektledare behöver 
besitta och hur denna kan utvecklas. I enlighet med målsättningen skall detta visa vad en 
junior- respektive senior projektledare bör fokusera på och hur denne kan utvecklas för att 
bli allt mer kompetent. Examensarbetet är primärt inriktat på projektledaren som individ 
och inte på den organisation denne verkar inom. Ur ett kompetensutvecklingsperspektiv 
återfinns mycket forskning som exempelvis diskuterar den lärande organisationen och hur 
kunskap kan behållas inom organisationen. Dessa aspekter är visserligen väldigt intressanta 
men ryms inte inom detta examensarbetes ramar. Utifrån den teoretiska referensramen 
fastställs en undersökningsmodell (se avsnitt 3.4 Undersökningsmodell) som avgränsar 
examensarbetet ytterligare. 

1.5 DEFINITIONER 
Senioritet Examensarbetet behandlar projektledares kompetensutveckling vilket också 

kräver ett mått för att avgöra hur kompetent en projektledare är vid ett givet 
tillfälle. Detta kommer genomgående att benämnas senioritet. Senioritet skall 
absolut inte förväxlas med begrepp som ålder, erfarenhet eller kunskap utan 
utgör ett mer övergripande perspektiv. Då analysen av projektledares 
kompetens utgör en väsentlig del av detta examensarbete kommer 
innebörden av denna presenteras närmare i rapportens slutsatser. 
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1.6 RAPPORTENS DISPOSITION 
 

 

Figur 1: Rapportens disposition. 

 

2
•Metod: Presenterar examensarbetets vetenskapliga synsätt och arbetsmetod.

3

•Teoretisk referensram: En teoretisk grundstomme inom pedagogik, kompetensutveckling och 
projektstyrning. Ger en presentation av det vetenskapliga forskningsläget och skapar en plattform för empiri 
och analys. Slutligen presenteras en sammanfattande undersökningsmodell.

4
•Empiri och analys: Examensarbetets resultat kombinerat med kontinuerlig analys.

5
•Slutsats: En sammanfattande slutsats som besvarar examensarbetets problemformulering.

6
•Diskussion: En avslutande diskussion kring examensarbetets slutsats samt rekommendationer för vidare 

studier.

7
•Referenser: Examensarbetets källor.

8
•Bilagor: I detta kapitel återfinns den intervjuguide som har använts som grund till de semi-strukturerade 

intervjuer som har genomförts. 



Projektledning – Kompetens i utveckling  2 Metod 
 
  

- 4 - 

2 METOD 
Detta kapitel avser beskriva det vetenskapliga synsätt som examensarbetet grundas på samt 
den metod som ligger till grund för att besvara examensarbetets frågeställning. 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
Detta examensarbete vilar på en kvalitativ forskningsstrategi där djup prioriteras före 
bredd. Examensarbetets mål utgörs visserligen av en generell modell men då denna skall 
vila på pedagogisk grund och grundas på en djupare förståelse av projektledares verklighet 
anses de kvalitativa metoderna mest gynnsamma. Den kvalitativa forskningsstrategin 
grundar sig i stort på ett iakttagande och tolkande perspektiv där forskningsstudiens 
deltagares perspektiv fyller en avgörande roll (Bryman, 2006). 

Det finns i huvudsak två generella tillvägagångssätt för att angripa sin forskningsstrategi: 
deduktion och induktion (ibid.). Den förra utgår ifrån befintlig teori varifrån frågeställningar 
skapas och sedan testas gentemot empirin medan den senare innebär att slutsatser 
genereras från empiriska studier. Dessa metoder kan kombineras genom att forskaren aktivt 
rör sig mellan empiri och teori vilket går under benämningen abduktion. Detta 
examensarbete har ett abduktivt angreppssätt såtillvida att en undersökningsmodell först 
skapades deduktivt utifrån befintliga forskningsteorier som därmed fick en naturlig 
koppling till den empiriska datainsamlingen. Utifrån empirin genererades sedan det 
slutgiltiga resultatet induktivt i form av den färdiga kompetensutvecklingsmodellen. 

2.2 TEORI 
Som grundstomme för vidare analys var en omfattande litteraturstudie nödvändig. Denna 
ville belysa det nuvarande forskningsläget inom följande tre områden: Projektledning, 
Kompetensutveckling och Pedagogik. Forskningsmaterial har återfunnits efter sökningar i 
biblioteksdatabaser och vetenskapliga databaser och består av såväl äldre erkända 
forskningsalster inom respektive område som nyare vetenskapliga artiklar. 
Litteraturstudiens målsättning var att skapa en struktur för den empiriska studien och 
analys av det insamlade materialet. För att ge läsaren en inblick i det teoretiska 
forskningsläget kommer detta presenteras kort i kapitel 3 Teoretisk referensram. 

2.3 EMPIRI 
Datainsamlingen i denna studie bestod primärt av semi-strukturerade intervjuer men även 
av deltagande observation av kurser inom projektstyrning hos Fronit AB.  

2.3.1 Deltagande observation 
Deltagande observation är en vetenskaplig metod för att ta del av ett öppet eller slutet 
socialt sammanhang. Metoden används i såväl längre socialantropologiska studier som 
kortare nära studier av sociala kontexter. En avgörande faktor utgörs av forskarens roll, hur 
engagerad denne är i sammanhanget och om studien sker öppet eller dolt. I det ena 
extremfallet är forskaren en fullständig deltagare och deltar i det sociala sammanhanget som 
en fullvärdig medlem utan att de övriga deltagarna är medvetna om dennes faktiska syfte. I 
det andra är forskaren en fullständig observatör som ställer sig helt utanför det sociala 
sammanhanget och försöker att påverka det i minsta möjliga grad. Däremellan återfinns den 
vanligaste metoden där forskaren är en deltagare som observatör och engagerar sig i det 
sociala samspelet samtidigt som alla involverade är medvetna om forskarens roll. (Bryman, 
2006) 

Genom bifirman SPS ProjektStyrning AB ger Fronit AB kurser inom projektledning och 
närliggande ämnen. Som en del av empirin i detta examensarbete ingick att följa delar av 
vårens kursomgångar och få möjlighet att ta del av deltagande projektledares 
kompetensutveckling.  Examensarbetaren deltog som observatör och var en deltagare i 
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kursen bland andra samtidigt som alla involverade var medvetna om examensarbetets syfte 
och målsättningen med närvaron. Syftet med observationen var dubbelt. Dels att skapa en 
relation med kursdeltagare för uppföljande intervjuer och dels att observera en metod för 
att utveckla projektledares kompetens. Denna användes sedan för att utforma 
undersökningsmodellen och som en del av analysen av övrig empiri. 

Deltagande observation genomfördes i tre separata kursomgångar vilka presenteras i 
nedanstående tabell. 

Tabell 1: Sammanställning av kurser för deltagande observation 

Kursnamn Datum 
Projektledarskap 10/3 – 12/3 
Projektstyrning: 
Teknik & Metoder 

20/4 – 23/4 

Projektledaren i den 
agila processen 

Del 1: 29/3  
Del 2: 15/4 
Del 3: 23/4 
Del 4: 7/5 
Del 5: 18/5 

 

Rörande kursen med flera separata observationsdatum kunde del 3 ej observeras då denna 
sammanföll med en av de andra kurserna och del 5 ansågs ligga för sent i tiden för att kunna 
bidraga till examensarbetets analys. Kursernas innehåll och deras bidrag till besvarandet av 
examensarbetets frågeställning presenteras närmare under kapitel 4 Empiri och analys.  

2.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett verktyg för att förstå 
världen ur de intervjuades synvinkel. För att komma närmare projektledares vardag och få 
förståelse för hur kompetens utvecklas inom arbetslivet har kvalitativa intervjuer fyllt en 
viktig del av examensarbetets metod. Dessa var till sin natur semi-strukturerade vilket 
innebär en friare form än ett strängt strukturerat frågeformulär. Som bas användes en i 
förväg fastställd intervjuguide (se kapitel 8 Bilagor) som styrde samtalet men 
examensarbetaren hade möjlighet att ändra frågornas ordning och form utifrån samtalets 
riktning. Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i den undersökningsmodell (se 3.4 
Undersökningsmodell) som  fastställdes efter litteraturstudien.  

Intervjuerna kan primärt delas upp i två kategorier: 

1. I den första kategorin återfinns sex stycken kursdeltagare från samtliga 
kursomgångar där deltagande observation hade genomförts. Dessa valdes genom 
ett strategiskt urval och samtliga tillfrågade utom en valde att deltaga i 
undersökningen. I tre fall delades intervjun upp i två separata delar, en innan 
kursen och en efteråt. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. 

2. I kategori två återfinns representanter för fem stycken företag. Målsättningen med 
dessa intervjuer var att få en insikt i hur olika organisationer ser på projektledares 
kompetensutveckling.  Även i detta fall genomfördes ett strategiskt urval bland 
företag som antingen var kunder hos Frontit AB eller som ansågs ha en genomtänkt 
strategi för sina projektledares kompetensutveckling. Utöver de intervjuade 
företagen söktes intervjuer med flera andra företag som av olika anledningar aldrig 
blev av. Samtliga intervjuer förutom en genomfördes på respektive företags kontor, 
den kvarvarande genomfördes per telefon. 
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Utöver ovanstående kategorier intervjuades ytterligare två personer som ansågs kunna 
bidraga till att besvara examensarbetets frågeställning. En senior projektledare tillika 
kursansvarig på Frontit AB samt en före detta anställd senior projektledare på Frontit AB 
med stor insikt i IPMA:s certifieringsprocess (se 3.3.4 Certifiering).  

Totalt genomfördes därmed sexton intervjuer med tretton personer i enlighet med 
nedanstående tabell. 

Tabell 2: Intervjupersoner samt intervjudatum 

Intervjuperson Datum 
IP1 2010-02-25 
IP2 2010-02-26 
IP3 2010-03-05,  

2010-04-13 
IP4 2010-03-09,  

2010-03-29 
IP5 2010-03-09,  

2010-04-14 
IP6 2010-03-19 
IP7 2010-03-31 
IP8 2010-04-01 
IP9 2010-04-14 
IP10 2010-04-16 
IP11 2010-04-27 
IP12 2010-04-28 
IP13 2010-04-29 

 

Antalet intervjupersoner var inte bestämt på förhand, utöver målsättningen att intervjua 
minst en kursdeltagare per observerad kurs samt minst fyra separata företag fanns inget 
ytterligare fastställt vid intervjuskedets start. Examensarbetaren valde istället att, i enlighet 
med Bryman (2006), fortsätta intervjuprocessen till dess att liknande svar tydligt 
uppenbarade sig varpå en mättnad ansågs uppnådd. 

För att skapa en trygg intervjusituation där intervjupersonerna inte skulle vara rädda för 
hur de uttryckte sig blev samtliga intervjupersoner informerade att deras bidrag skulle bli 
helt avpersonifierat och att det ej skulle vara möjligt att utläsa varken namn eller företag i 
den slutgiltiga rapporten. Avpersonifierad bakgrundsinformation om projektledarna och 
företagen återfinns i kapitel 4 Empiri och analys. 

2.4 DATABEARBETNING OCH FÖRBEREDANDE ANALYS 
För att möjliggöra analys behövde empirin först struktureras. Samtliga intervjuer spelades 
in med en digital diktafon och transkriberades sedan i sin helhet. För att säkerställa att en 
korrekt tolkning av samtalet hade genomförts gavs därefter intervjupersonen möjlighet att 
läsa igenom transkriberingen och uttrycka sin åsikt över denna. Kommenterarna användes 
därefter för att upprätta en ny transkribering som sedan användes för analys. Vidare 
sammanställdes även övrigt material som exempelvis beskrev observationer och intryck 
från de olika företagen.   

I enlighet med Brymans (2006) rekommendationer fördes kontinuerliga fältanteckningar 
under deltagande observationerna. Dessa beskrev tankar om undervisningsformen och 
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metodiken och sammanfattade intressanta reflektioner. Deltagande observationerna 
möjliggjorde åtskilliga diskussioner om projektledares kompetensutveckling med både 
kursdeltagare och kursledare och kärnan i dessa antecknades löpande i form av 
minnesanteckningar.  

En av de kvalitativa forskningsmetodernas största svårigheter handlar om analysen av 
materialet. Empirin tenderar nämligen snabbt att bli relativt stor, i denna studie utgör 
exempelvis enbart de transkriberade intervjuerna 79 sidor. Till skillnad från kvantitativa 
studier är det inte alltid lika lätt att finna en lämplig analysmetod och Kvale (1997) 
beskriver hur forskare ofta använder sig av ad hoc lösningar baserat på undersökningens 
art. Han nämner dock ett antal värdefulla verktyg för att bearbeta datan i ett försök att skapa 
bättre förutsättningar för analysen. Ett av dessa benämns meningskoncentrering och går ut 
på att det transkriberade materialet koncentreras till en kortare och mer specifik text som 
enbart berör de för examensarbetet relevanta delarna.  Målsättningen är att få en bättre 
överblick av materialet (ibid.). Denna metod har kombinerats med en metod för att koda det 
transkriberade materialet på ett sådant sätt att en jämförelse mellan de olika intervjuerna 
underlättas. Materialet bryts ned i mindre bitar med standardiserade namn, exempelvis 
användes begreppet Spindel i nätet för att sammanfatta många av de åsikter som 
intervjupersonerna uttryckte om projektledarens arbetsuppgifter. Detta är en naturlig del av 
den samhällsvetenskapliga forskningsmetod som går under namnet grundad teori som 
genomförs kontinuerligt genom studiens fortskridande (Bryman, 2006). 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 
Allt forskningsmaterial skall kunna tolkas som bärare av latent information och en 
redovisning av materialets tillförlitlighet är därför nödvändig. Bedömningen sker normalt 
utifrån forskningsmaterialets relevans och precision och kvaliteten mäts med avseende på 
vad som behandlas och hur väl (Hartman, 2005). För att redovisa tillförlitligheten använder 
sig normalt kvantitativ forskning av begreppen validitet och reliabilitet vilka även används 
inom den kvalitativa forskningen även om de inte är fullt lika tillämpbara (Bryman, 2006).  

Validitetsbegreppet belyser det empiriska materialets omfång och om det är tillräckligt 
träffsäkert för att besvara studiens frågeställning (Bryman, 2006). En kvalitativ studie 
fokuserar på en mindre grupp deltagare vilket kan väcka frågor om resultatets 
generaliserbarhet. En kvalitativ studie ger dock en möjlighet att få en inblick i 
intervjupersonernas värld och en djupare förståelse av denna än vad en kvantitativ studie 
möjliggör. För att öka empirins bredd har studiens deltagare medvetet valts från olika 
branscher och företag och med olika erfarenheter. Antalet deltagare var på förhand ej 
bestämt utan fortsatte att utökas till en mättnad ansågs uppnådd. Genom att intervjua både 
kursdeltagare och företagsrepresentanter ges en bredare bild som belyser båda sidorna av 
kompetensutvecklingen. Kombinerat bör dessa åtgärder verka för att stärka studiens 
validitet.   

Reliabilitetsbegreppet belyser behandlingen av det empiriska materialet och dess 
trovärdighet (Bryman, 2006). Kvalitativa forskningsintervjuer har som metod en stor 
trovärdighet då det finns kontinuerliga möjligheter för forskaren att kontrollera med 
intervjupersonen att korrekt information har uppfattas (Kvale, 1997). Detta har genomförts 
löpande i denna studie då samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. 
Transkriberingen skickades därefter över till intervjupersonerna som fick en möjlighet att 
uttala sig om denna och genomföra eventuella kompletteringar. Samtliga intervjupersoner 
har dessutom blivit informerade om att det ej kommer att vara möjligt att identifiera dem 
med varken namn eller företag vilket bör stärka sannolikheten för att de är ärliga och öppna 
i sina svar. Vidare gav deltagande observationerna en möjlighet att få en djupare inblick i 
projektledares kompetensutveckling vilket var till användning i analysen av det empiriska 
materialet. Kombinerat bör dessa faktorer verka för att stärka studiens reliabilitet.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel skapar en teoretisk grund och belyser det nuvarande forskningsläget inom tre 
separata områden. Först kommer pedagogiska aspekter att belysas i form av en teoretisk 
genomgång av hur människan lär sig. Därefter görs en genomgång av området kompetens och 
kompetensutveckling. Slutligen kommer vetenskaplig forskning kring projektstyrning att 
presenteras vilket primärt kommer att inriktas på projektledarens kompetens och 
kompetensutveckling. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och en presentation av 
den undersökningsmodell som används i den empiriska studien. 

3.1 PEDAGOGIK 
För att diskutera kompetensutveckling behöver först begreppet lärande utforskas närmare 
vilket sker genom en djupdykning i den pedagogiska forskningen. Detta avsnitt börjar med en 
historisk tillbakablick som presenterar de stora pedagogiska forskningsteorierna som ligger 
till grund för den modernare forskningen kring vuxenpedagogiken. Denna presenteras och 
belyser hur erfarenhet kan leda till kunskap och hur kunskaper kan nivåfördelas.  

3.1.1 Lära eller läras – en historisk tillbakablick 
En definition av lärande kommer alltid att vara präglad av den som skapar den och dennes 
synsätt. En av pedagogikens kärnfrågor handlar om huruvida den lärande skall ses som 
subjekt eller objekt, huruvida innehållet eller deltagaren skall prioriteras. Konflikten mellan 
förmedlingspedagogik (att läras) och progressiv pedagogik (att lära) har pågått sedan 
grekernas dagar och pågår än idag. (Granberg, 2009) 

Ett behavioristiskt perspektiv 
En av de starkaste rörelserna inom förmedlingspedagogiken under det senaste århundradet 
återfinns inom den behavioristiska teoribildningen (Granberg, 2009). Förgrundsgestalten 
utgörs av Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) som byggde vidare på tidigare arbete av 
Watson, som definierade begreppet behaviorism, och Pavlov, vars experiment med hundars 
salivutveckling får anses känt även utanför utbildningspsykologiska kretsar (Woolfolk, 
2004). Skinner (1950) kom sedermera att utveckla modernare teorier tänkta att analysera 
lärande. Han grundade begreppet operant betingning där han utgår från att det är möjligt att 
öka eller minska förekommande beteenden genom positiv- respektive negativ förstärkning 
(Morris, 2003). Skinner utgick från att människan agerar utifrån förstärkningen och det var 
dessa konsekvenser, skapande av beteende, som han ansåg utgjorde grunden till lärande. 
Skinner fastställde följande principer för undervisning: 

1. Dela upp det önskade beteendet i ett lämpligt antal delkomponenter. 
Lär individen dessa en i taget. 

2. Ge individen förstärkning omedelbart efter det att denne gett en 
korrekt respons. 

3. Höj kraven successivt så att individen till slut tvingas ge hela det 
önskade beteendet för att den ska få ytterligare förstärkning. 

(Granberg, 2009, s. 46) 

Kognitiv teori och konstruktivism 
Till skillnad från behaviorister anser lärandeteoretiker inom det kognitiva synsättet på 
lärande att inlärning primärt sker inuti eleven. Kognitivister menar att människan har ett 
inbyggt behov av att finna mening och spontant vill tolka och strukturera intryck av världen. 
(Imsen, 2000) 

I nära anslutning till kognitivismen återfinns konstruktivismen med förgrundsfiguren Jean 
Piaget (1896-1980). Piaget var en biolog som kom att intressera sig för 
utvecklingspsykologiska frågor. Han hävdade att en människas inlärning alltid kommer att 
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påverkas av gamla kunskaper och föreställningar som är lagrade i så kallade kognitiva 
scheman. Centralt i teoribildningen är de två begreppen assimilation och ackommodation. 
Assimilation beskriver processen där individen tar in information från kontexten 
(omvärlden eller sammanhanget) och tolkar denna utifrån tidigare kunskap. Informationen 
anpassas till invididens kognitiva schema och den befintliga kunskapen förstärks. I många 
fall räcker dock inte de tidigare kunskaperna till och en förändring av individens kognitiva 
scheman blir nödvändig. Denna process kallar Piaget för ackommodation där det kognitiva 
schemats utveckling utgör själva grunden för inhämtandet av ny kunskap. Det 
konstruktivistiska synsättet bygger därmed på att individen tolkar det som läraren 
förmedlar och lär snarare än blir lärd. (Imsen, 2000; Granberg & Ohlsson, 2009) 

I nära anslutning till Piagets teorier återfinns det som brukar betecknas som social 
konstruktivism eller det sociokulturella perspektivet på lärande. Den ryske psykologen Lev 
Vygotskij (1896-1934) instämde i de kognitiva teorierna men hävdade att lärande primärt 
sker i en social kontext. Kommunikation mellan individer och språket kom därmed att få 
stor betydelse inom lärandeteorin. Vygotkskij hävdade att en individ enbart kan nå till en 
viss intellektuell nivå inom ett specifikt område på egen hand, för att nå längre krävs ett 
socialt utbyte. Skillnaden mellan dessa nivåer betecknas som den proximala 
utvecklingszonen. Centralt inom sociokulturellt anpassad undervisning blir därmed alla 
typer av aktiviteter som främjar det sociala utbytet mellan såväl lärare och elev samt elever 
emellan. (Imsen, 2000; Säljö, 2000)  

Pragmatism – Learning by doing 
John Dewey (1859 – 1952), professor i filosofi, psykologi och pedagogik, kom att få en 
central roll i pedagogisk teori under 1900-talet. Han var en pragmatiker, en stark filosofisk 
inriktning i USA, och sökte ett sätt att kombinera teori och praktik i undervisningen. Genom 
det välciterade utropet ”Learning by doing” sammanfattade Dewey sin teori. Han ansåg att 
kunskap uppstår då man prövar sig fram genom praktisk handling. Problemlösning fyller en 
viktig funktion och de lärande skall uppmuntras att arbeta experimentellt oavsett vilket 
ämne undervisningen berör. Detta skall inte tolkas som att eleverna skall få fria händer att 
göra som de vill utan Dewey efterfrågar en ständig reflektion över uppgifternas nytta. För en 
pragmatiker är nytta och verklighetsanknytning ledord som styr undervisningsinnehållet. 
Han bortsåg inte från att en lärare kan ge sina elever information man hävdade att eleverna 
personligen måste kämpa med problem för att kunskapen inte ska bli livlös.  (Egidius, 2009) 

3.1.2 Erfarenhet som grund för lärande 
Ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv utgör erfarenheten en av de främsta metoderna för 
lärande (Ellström, 1996). Både Piaget och Dewey betonade tidigt att en människas 
erfarenheter påverkar dennes inlärning och fick stöd av pragmatikern Kurt Lewin (1890-
1947) som beskrev hur en individ ständigt påverkas av saker i sin omgivning (Granberg & 
Ohlsson, 2009). Med utgångspunkt i dessa tre stora tänkare samlade och vidareutvecklade 
den amerikanske professorn David Kolb (1939-) kunskapen om hur individer lär genom 
erfarenhet. I sin bok Experimental Learning (1984) beskriver han erfarenhetsbaserat 
lärande med en modell som senare utvecklats vidare av bland annat Granberg och Ohlsson 
(2009). 
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Figur 2: Kolbs (1984) modell för erfarenhetslärande (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 36). 

Det erfarenhetsbaserade lärandet ses som en serie av loopar där individen bildar nya 
begrepp utifrån konkreta upplevelser. Kolb beskriver lärande som ”den process som 
kunskap utvecklas i, genom att erfarenhet omvandlas” (1993, s. 35). Reflektionen fyller en 
avgörande roll för att denna omvandling skall kunna ske. Den högsta nivån av lärande anses 
uppnås då en hel cykel genomförs men Döös (1997) beskriver även hur en kvarts 
genomförd cykel genererar kunskap. Genom att exempelvis förstå en erfarenhet 
intellektuellt och sedan aktivt testa teorin bildas en form av kunskap som Kolb (1984) 
benämner som konvergent kunskap. På samma sätt utvecklas divergent kunskap genom att 
reflektera över en konkret upplevelse.  

Inuti modellen ovan återfinns begreppen Gripa tag i respektive Omvandla. Granberg (2009) 
menar att dessa dimensioner till viss del är viktigare än det cykliska förloppet i modellen 
som han hävdar överbetonas i mycket forskning. Wilhelmson och Döös (2002) förklarar 
begreppen: 

För att lära av erfarenheten måste individen först gripa tag i erfarenheten – 
antingen genom sinnesintryck (till exempel att en operatör hör ett missljud 
från sin maskin) eller genom att begripa med tankarna (han inser att de 
produkter maskinen just tillverkat inte har tillräcklig kvalitet). När individen 
noterat något (till exempel operatören som märkt att något inte stämmer) så 
kommer hon eller han antingen att med hjälp av tankenätverk observera, 
reflektera och försöka skaffa sig en förståelse av problemet. Eller handla direkt, 
pröva sig fram och testa en förståelse av problemet. I det första fallet riktas 
bearbetningen inåt, utförs i tankarna – i det andra fallet riktas handlingen utåt 
när man prövar i praktiken. Efter att ha gripit tag i gör man på så sätt 
erfarenheten till sin egen. Man kan säga att individen omvandlar erfarenheten.  
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Detta omvandlande innebär att man grundar erfarenheten i de egna 
tankenätverken, som därmed också förändras en aning. 

(s. 10) 

Med utgångspunkt i de olika kunskapsformerna beskriver Kolb (1984) även människans 
individuallistiska lärandedrag och fastställer fyra typer av lärstilar. Dessa sammanfattas av 
Granberg och Ohlsson enligt nedan: 

- Ackommodativ lärstil innebär att personen ifråga har tyngdpunkten 
på konkret erfarenhet och aktivt prövande. Denna person får saker och 
ting gjorda och kan snabbt anpassa sig till omständigheter i den 
konkreta situationen. 

- Divergent lärstil betonar konkret erfarenhet och reflekterande 
observation. Detta innebär att personer med denna lärstil har 
förkärlek för eftertänksamhet och försöker förstå sina erfarenheter 
från olika perspektiv. 

- Assimilativ lärstil innebär att personen i huvudsak betonar 
reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning. Det rör sig 
alltså om en teoribyggare på induktiv grund som skapar begrepp för 
sina iakttagelser. 

- Konvergent lärstil med betoning på abstrakt begreppsbildning och 
aktivt prövande innebär att personen är en god problemlösare och gör 
bra resultat på traditionella intelligenstest där uppgiften består i att 
finna den enda riktiga lösningen. 

(2009, s. 38) 

De olika lärandestilarna betonar olika delar av Kolbs (1984) lärandeloop och han hävdar att 
olika människor lär sig bäst genom olika metoder. Kolbs teorier har fått stor inverkan i 
vuxenpedagogiken och hans syn på lärande beskrivs som en process, snarare än ett resultat, 
som alltid utgår ifrån och bygger vidare på tidigare erfarenheter. (Granberg, 2009) 

3.1.3 Formellt respektive informellt lärande 
Ur ett kompetensutvecklingsperspektiv är det viktigt att särskilja två sorters lärande, det 
formella, eller explicita, respektive det informella, eller implicita. Formellt lärande definieras 
som ett planerat lärande med ett tydligt mål. Lärandet sker inom ramen för en aktivitet med 
ett tydligt mål att främja lärande, exempelvis i särskilda utbildningsinstitutioner och kurser. 
Det informella lärandet syftar däremot på det lärande som sker i det dagliga livet. Lärandet 
sker framförallt omedvetet som en sidoeffekt, eller biverkning, av andra aktiviteter. Men det 
kan även vara medvetet planerat i olika typer av erfarenhetsbaserat lärande, exempelvis 
coachning och mentorskap. (Ellström, 1996) 

Det finns en föreställning av att lärande alltid är av godo och det finns en positiv underton i 
begreppet som är svår att frångå. Lärande kan dock även ha en negativ påverkan på 
individen och är då oftast av informell karaktär och sker omedvetet för individen. Det kan 
dels vara lärande av typen där en individ lär sig att genomföra en aktivitet på ett direkt 
felaktigt sätt men som fungerade vid just det tillfället. Framförallt handlar det dock om 
attityder som förändras av gjorda erfarenheter som kan leda till exempelvis passivisering, 
underordning och dekvalificering. (Ellström, 1992) 

3.1.4 Kognitiva nivåer 
Ellström (1996) hämtar inspiration från Piagets teorier och definierar två ytterligheter av 
lärande: Det anpassningsinriktade lärandet och det utvecklingsinriktade lärandet. Det 
anpassningsinriktade lärandet sker inom ramen för givna uppgifter som inte ifrågasätts. Det 
kan röra begränsade arbetsuppgifter eller en typ av problem som individen har stött på 
tidigare. I det utvecklingsinriktade lärandet, även benämnt som den högre ordningens 
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lärande, är dock uppgiftens art och förutsättningar inte längre givna. Genom att individen 
ifrågasätter problemet och försöker finna andra lösningar än den givna uppnås en högre 
nivå av lärande. Lärandet är som synes till stor del styrt av uppgiftens art och det 
handlingsutrymme individen ges. I nedanstående tabell illustreras fyra typer av lärande, 
från anpassningsinriktat till utvecklingsinriktat, baserat på givet handlingsutrymme. 

Tabell 3: Fyra typer av lärande baserat på givet handlingsutrymme (Ellström, 1996, s. 24) 

Aspekt av 
lärandesituation 

Typer av lärande/lärandenivåer 
Reproduktivt 

lärande 
Produktivt lärande Kreativt 

lärande Metodstyrt Problemstyrt 
Uppgift Given Given Given Ej given 
Metod Given Given Ej given Ej given 
Resultat Givet Ej givet Ej givet Ej givet 
 

I den lägsta ordningens lärande, reproduktivt lärande, är alla förutsättningar givna och det 
handlar enbart om att imitera ett visst beteende. Denna rutinartade typ av arbete kan 
exempelvis återfinnas vid ett löpande band enligt Taylors anda. Högre upp på ordningen 
återfinns det produktiva lärandet som antingen är metod- eller problemstyrt baserat på 
handlingsutrymmet. Den högsta ordningens lärande, kreativt lärande, präglas av valfrihet 
där individen själv definierar uppgiften, väljer metod och värderar resultatet. (Ellström, 
1996) 

När vi ställs inför en situation kommer våra handlingar att styras utifrån våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Med utgångspunkt i lärandesituationerna ovan fastställer 
Ellström (ibid.) fyra nivåer av lärande vilka illustreras i figuren 3 nedan. 

Nivå 4
Reflektivt handlande

Intentioner Nivå 3
Kunskapsbaserat handlande

Nivå 2
Regelstyrt handlande

Nivå 1
Rutiniserat handlande

Handlingsplan

Utförande av
handlingen

Reflektion
Värdering

Tolkning
Identifikation

Observationer

Mål/Uppgift

Konsekvenser/Effekter

Individ

Kontext

 

Figur 3: Ellströms (1996, s. 29) handlingscykel kompletterad av Granberg (2009, s. 117). 
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Figuren illustrerar hur olika nivåer av handling kräver olika aktiviteter av den handlande. 
Denna kan observera en händelse och handla direkt, vilket karaktäriserar ett rutinbaserat 
handlande, eller så kan han eller hon först tolka händelsen och reflektera runt den på olika 
nivåer. För att en tolkning, analys och reflektion skall vara möjlig krävs dock vissa 
förkunskaper vilket illustreras i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Samband mellan handlings-, kunskaps- och lärandenivå (Ellström, 1996, s. 32) 

Handlingsnivå Kunskapsnivå Lärandenivå 
Reflektivt handlande Meta-kognitiv kunskap Utvecklingsinriktat 

(kreativt) lärande 
Kunskapsbaserat 
handlande 

Teoretiskt kunskap 
(”knowing that”) 

Problemstyrt lärande 

Regelbaserat handlande Procedurkunskap 
(”knowing-how”) 

Metodstyrt lärande 

Rutinbaserat handlande Implicit kunskap Reproduktivt lärande 
 

Ett rutinbaserat handlande sker ofta spontant och utan medveten kontroll. Handlingen 
utförs utan större ansträngning och bygger på implicit kunskap som den som genomför 
handlingen knappt reflekterar över. Denna typ av automatiserade handlande är en 
nödvändighet, speciellt i komplexa situationer, för att frigöra tid för viktigare 
frågeställningar. Utifrån de högre handlingsnivåerna krävs sedan större förkunskap och på 
den tredje nivån fullbordas handlingscykeln i figur 3 ovan. Den högsta nivån möjliggör ett 
utvecklingsinriktat lärande och kräver en större grad av övergripande reflektion där den 
enskilde funderar över förutsättningarna kring sitt arbete och de problem man normalt 
ställs inför. (Ellström, 1996) 

Utifrån handlingscykeln och handlingsnivåerna fastställer Ellström (ibid.) en ny syn på 
expertis där professionell kompetens motsvaras av förmågan att förena handlande på alla 
fyra nivåer. Därigenom kan man omväxlande hantera såväl välkända, rutinartade problem 
som nya tidigare okända situationer. 

Egidius (2005) visar en annan syn av på kunskapsbegreppet och fastställer fyra typer av 
kunskapsformer enligt tabellen nedan. 

Tabell 5: Kunskapsformer (Granberg, 2009, s.109) 

Kunskapsform Innebörd Man får… … genom att 
Fakta Veta att Information Memorera 
Förståelse Veta varför Mening/innebörd Tolka/analysera 
Färdighet Veta hur Förmåga Pröva/öva/göra 
Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få erfarenhet 

 

Faktakunskap karaktäriseras av teoretisk, kvantitativt mätbar kunskap om ett specifikt 
ämne som går att läsa sig till på egen hand. Förståelse är en teoretisk, kvalitativt mätbar 
kunskap som uppnås då man har en insikt om samband mellan mening och innebörd. 
Färdighet är en praktisk kunskapsform om hur något genomförs som kan beskrivas med 
ord. Förtrogenhet innebär att man snabbt förstår sambandet kring ett uppkommet problem 
och kan föreslå olika åtgärder och förstå dess konsekvenser. Kunskapen är inte alltid möjlig 
att beskriva med ord. (Granberg, 2009)  
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3.2 KOMPETENSUTVECKLING 
Begreppet kompetensutveckling uppenbarade sig under början av 1980-talet som en svensk 
motsvarighet till det engelska Human Resource Development (Granberg, 2009). För att göra en 
djupare analys av projektledares kompetensutveckling är en djupdykning inom ämnet 
nödvändig. I detta avsnitt återfinns den nödvändiga begreppsbildningen.  

3.2.1 Begreppet kompetens 
Kompetens är ett brett begrepp som används med mer eller mindre eftertanke i allt fler 
sammanhang. För att göra en djupare analys är det viktigt att analysera vad begreppet 
egentligen innebär. Först och främst är det viktigt att inse att kompetens alltid är kopplat till 
en specifik uppgift eller handling, man är inte kompetent i allmänhet utan man är kompetent 
att genomföra en speciell handling (Granberg, 2009). En persons kompetens måste alltså ses 
utifrån den kontext personen verkar inom. Vidare är det viktigt att separera de olika delarna 
som ingår i begreppet. För detta finns flera vetenskapliga modeller men i denna studie 
kommer Ellströms (1992) modell att användas där kompetens definieras i följande faktorer: 

- psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella 
färdigheter, 

- kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella 
färdigheter, 

- affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och 
känslomässiga (emotionella) handlingsförutsättningar 

- personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till 
personlighetsdrag (t. ex. självförtroende) 

- sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter (t. ex samarbets-, 
ledarskaps- och kommunikationsförmåga). 

(s. 21) 

I dagligt tal är det enbart de kognitiva faktorerna som belyses då man talar om en persons 
kompetens. De kringliggande faktorerna är dock minst lika avgörande för vad en person 
faktiskt kan prestera.  Om viljan saknas (affektiv faktor) spelar det ingen roll hur stor 
kunskap en medarbetare besitter då det ändå inte kommer att visa sig i resultatet av dennes 
arbete. På samma sätt är personlighets- och sociala faktorer avgörande för det faktiska 
resultatet. Om en individ exempelvis har oerhört svårt att samarbeta med andra människor 
är det av underordnad betydelse att han eller hon anses vara en expert inom ett visst 
område om han eller hon förväntas arbeta i grupp och förmedla sina kunskaper. (ibid.) 

Kvalifikation 
Parallellt med begreppet kompetens existerar begreppet kvalifikation. Dessa två begrepp 
brukar ofta ses som synonyma men Ellström (1992) väljer att särskilja dem åt på ett sätt 
som gör att de tillsammans utgör en persons totala yrkeskunnande. Inom begreppet 
kvalifikation har då fokus förflyttats från individen till själva arbetsuppgiften och vad den 
kräver av individen. Kvalifikation beskriver den kompetens som krävs, eller efterfrågas, för 
att genomföra ett visst arbete. Relationen till begreppet kompetens illustreras genom 
nedanstående figur. 
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Kompetens Kvalifikation

Formell kompetens Efterfrågad kompetens

Den kompetens som 
arbetet faktiskt kräverFaktisk kompetens

Utnyttjad kompetens

 

Figur 4: Förhållande mellan kompetens och kvalifikation (fritt efter Ellström, 1992, s. 38). 

Ellström (ibid.) väljer därmed att skilja den formella kompetensen, som motsvaras av den 
kompetens som förvärvats genom formell utbildning och kan dokumenteras, från den reella 
kompetensen som motsvarar den faktiska kompetensen som individen besitter. Denna kan 
vara större eller mindre än den formella kompetensen men är framförallt bredare då den 
innefattar den implicita kunskapen individen besitter. På motsvarande sätt skiljs hur 
kvalificerad en arbetsgivare önskar att en anställd är från hur kvalificerad han eller hon 
faktiskt måste vara för att genomföra sitt arbete. I slutändan behöver inte den utnyttjade 
kompetensen en individ faktiskt använder speglas av något av de fyra delområdena.  

3.2.2 Kompetensutveckling i arbetslivet 
Kompetensutveckling har kommit att bli synonymt med utbildning för vuxna och Sandberg 
och Targama (1998) menar att organisationer och företag har tagit alldeles för lätt på 
begreppet och gått miste om de djupare aspekterna. Granberg (2009) instämmer i detta och 
ställer sig frågande till varför så lite kompetensutveckling i arbetslivet baserar sig på den 
moderna teoribildningen inom vuxenpedagogiken. Han menar att alldeles för mycket 
kompetensutveckling genomförs utan att någon djupare tanke om meningen med denna och 
vad den kan tillföra såväl individen som organisationen.  

Med grund i sin modell för kompetensens innehåll definierar Ellström (1992) lärande som 
förändring av individens kompetens; ”med andra ord, förändringar som kan avse såväl 
kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter och 
personlighetsrelaterade egenskaper” (s. 68). Det ter sig därmed uppenbart att 
kompetensutveckling är något som sker i alla typer av situationer även om det finns tydliga 
svårigheter i att mäta den faktiska utvecklingen. I ett samhälle där utvecklingen går framåt i 
en rasande takt beskriver Döös (2008) lärande som otidsenligt i den bemärkelsen att det tar 
tid. Enligt erfarenhetslärandets teorier lär sig individen ständigt i det dagliga arbetet men 
det sker i små steg och pågår under lång tid. Lärande sker i ”samtal, pauser, 
reflektionsutrymme, erfarenhetsutbyte, utveckling genom gemensamma fikapauser och tid 
för korridorsnack” (s.74). Alternativ kan det ske genom särskilt anordnade aktiviteter som 
används för att uppmuntra lärande och reflektion. En yrkesmänniskas livslånga lärande 
måste formas så att det kombinerar den kunskap som förmedlas från andra (genom böcker 
och kurser) med ett intuitivt erfarenhetsbaserat lärande (Sarv, 1997). 
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Arbetets utmaningar 
Granberg (2009) fastställer att ett arbete måste vara både varierande och utmanande för att 
stärka det dagliga lärandet. De dagliga händelserna måste fördelas över tre separata fält, 
rutinfältet, reservfältet och lärandefältet. 

Rutinfält

Reservfält

Lärandefält

Rutinhändelser

”Problemhändelser”
 

Figur 5: Händelsefält (Granberg, 2003, s. 590). 

I det tidiga industrisamhället såg man fördelar med att allt arbete som genomfördes skulle 
ske inom rutinfältet. Detta karaktäriseras av händelser som sker dagligen och det råder 
inget tvivel om hur de skall genomföras då man har genomfört dem många gånger tidigare. 
Den som arbetar känner sig trygg i jobbet och vet att han eller hon behärskar det. Risken är 
dock överhängande att denne blir uttråkad och känner att han eller hon inte får utnyttja hela 
sin förmåga. Reservfältet präglas av kritiska händelser som tar ett större kunnande i 
anspråk. Den som möter händelserna måste tänka efter och kombinera tidigare 
erfarenheter. För att riktig utveckling skall ske krävs dock även händelser i lärandefältet. 
Den som möter dessa vet inte på förhand hur dessa skall lösas utan måste utveckla sin 
kompetens för att lösa problemen. Arbetet blir utmanande och utvecklar den enskilde 
medarbetaren. Hur fördelningen mellan fälten bör se ut skiljer sig kraftigt från individ till 
individ och kan variera genom livet. För att arbetet skall vara utvecklande och lärorikt krävs 
dock en väl avvägd kombination mellan de olika fälten.  (Granberg, 2009) 

Den formella kursen och tid för reflektion 
Ellström (1992) fastställer att det inte finns något självklart samband mellan att få nya 
erfarenheter och att faktiskt lära av dem. För att lära sig utifrån erfarenhet krävs en grund 
av mentala modeller (jämförbart med Piagets teorier om ackommodation) för att kunna 
tolka och analysera den information som erfarenheten ger oss. Baserat på uppgiftens art tar 
dessa lång tid att bygga upp genom enbart erfarenhet varför Ellström (ibid.) fastställer att 
erfarenhetslärande måste kombineras med utbildningsinsatser. Dessa bör fokusera på att 
skapa mentala modeller som kan utgöra kunskapsbas för tolkning i framtida 
erfarenhetsbaserade lärdomar. 

Döös (1997) instämmer i att erfarenhet mätt i tid är ett dåligt mått på kunskap då den 
kvalificerade kunskapen inte genereras automatiskt. För att erfarenheten skall omvandlas 
till kunskap krävs det i enlighet med Kolbs (1984) modell tid för reflektion. Den lärande 
måste ställa sig vid sidan av den ordinarie verksamheten och ställa sig själv de korrekta 
frågorna rörande det han eller hon erfar för att faktiskt lära sig av situationen. Donald Schön 
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(1983) fastställde att det finns två former av reflektion, reflektion i  handling respektive 
reflektion över  handling. Den förstnämnda syftar på reflektion som sker i anslutning till det 
att man genomför handlingen då man fortfarande har möjlighet att påverka utfallet. 
Reflektion över handling syftar däremot på en djupare form av reflektion som sker efter 
avslutad verksamhet då man kan fundera över handlingen och dess konsekvenser. Det är 
denna typ av reflektion som möjliggör den högsta nivån, reflektivt handlande, i Ellströms 
(1996) handlingsmodell (Döös, 1997). 

Mästarlära och coaching 
Nielsen och Kvale (2000) beskriver i sin antologi Mästarlära den funktion de gamla 
lärandeteorierna om mäster och gesäll kan fylla i dagens arbetsliv. Formen förknippas ofta 
med det skråväsende inom hantverksyrken som växte fram under medeltiden. Denna typ av 
kunskapsöverföring hade stor betydelse för bevarandet av kunskaper i en tid då 
läskunnighet var långt ifrån vanligt. Till skillnad från formella utbildningsinstitutioner 
förutsätter mästarläran att lärprocessen sker i direkt anslutning till verksamheten och 
lärlingen fyller direkt en roll som aktiv deltagare. Lärandet sker i det sociala samspelet med 
omgivningen och påminner i mångt och mycket om hur ett litet barn lär sig genom att iakta, 
imitera och pröva sig fram. Den lärande skaffar sig erfarenheter i ett konkret sammanhang 
och vägleds mot en allt högre skicklighetsnivå.  Lärandeteoretiskt uppenbarar sig flera 
likheter med pragmatismen och John Deweys learning by doing.  

Även om mästarlära normalt förknippas med medeltida hantverksyrken existerar stora 
möjligheter att utnyttja lärandeprocessen även i dagens moderna samhälle inom vitt skilda 
områden. Att ämnet är aktuellt syns exempelvis i politiska ambitioner att införa ett 
lärlingssystem i gymnasieskolans praktiska ämnen och att motsvarande metoder används 
bland annat inom utbildningen av läkare (Dagens Nyheter, 2009-11-16). I flera länder ökar 
medvetenheten runt metoden och den engelska termen Apprenticeship återfinns inom 
utbildningsväsendet världen över (Nielsen & Kvale, 2000). 

Relationen mellan mästare och lärande ger även den som lär ut möjligheter för att utveckla 
sin kunskap. Genom att vara tvungen att förmedla sin kunskap tvingas läraren att reflektera 
över sitt eget arbete och formulera ord på saker som annars sker intuitivt. Nielsen och Kvale 
(ibid.) exemplifierar med studerande på ett musikkonservatorium som själva fungerar som 
lärare samtidigt som de studerar. Genom att agera som förebilder och presentera hur de 
själva lär sig skapas framhäver de studerande att de lär sig minst lika mycket i lärarrollen 
som i rollen som studerande. 

I arbetslivet utgör coaching och mentorskap i olika former en kraftfull form av 
kompetensutveckling och åtskillig forskning har försökt definiera begreppen (ex. Garvey et 
al, 2009). Berg och Karlsen (2007) beskriver hur coachingbegreppet har åtskilliga likheter 
med teorierna om mästarlära men coachen och den coachade behöver nödvändigtvis inte 
arbeta lika tätt inpå varandra som kan ses som naturligt mellan mästare och lärling. 
Utgångspunkten är densamma där coachen vill hjälpa den coachade att utveckla sina 
förmågor men skiljer sig åt genom den vägledning som coachen ger, vilket illustreras i figur 
6 nedan. 
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The helper promotes the person’s interests
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Figur 6: Coachens roll (Berg & Karlsen, 2007, s. 5). 

Mästarläran placerar sig i den övre, vänstra kvadranten tillsammans med rådgivning och 
mentorskap genom att handledaren guidar den lärande. Coaching, i den övre, högra 
kvadranten, handlar snarare om att ställa rätt typ av frågor, för att tvinga den coachade att 
reflektera över sitt beteende, än att visa den färdiga vägen. (ibid.) 

Enligt Berg (2006) kan coaching användas för att utvecklas inom ett vitt spektra av 
områden: 

- utveckla tankemönster, skapa mentala kartor för att lättare förstå och tolka 
framtida situationer, 

- utveckla beteendemönster, förstå hur man bäst bör agera i olika situationer, 
- utveckla lärandemönster, få bättre utbyte av olika lärometoder, 
- utveckla känslomönster, exempelvis självförtroende och empati. 

3.2.3 Kompetensutveckling i praktiken 
Frånsett den kompetensutveckling som sker i det dagliga arbete går det att få en tämligen 
tydlig bild av den kompetensutveckling som bedrivs i Sverige. Enligt statistik från Statistiska 
Centralbyrån (2009) genomgick 46% av alla sysselsatta individer mellan 16 – 64 år någon 
typ av personalutbildning det första halvåret 2008. Det visar sig att det finns ett tydligt 
samband mellan en medarbetares ålder och hur stor andel av dennes arbetstid som används 
till kompetensutveckling, se tabell 6 nedan. 
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Tabell 6: Personalutbildning fördelat i ålderskategorier (SCB, 2009, s. 348) 

Åldersgrupp Andel personal-
utbildningstid i 
förhållande till total 
arbetstid [procent] 

Andel som deltagit i 
personalutbildning 
[procent] 

Antal dagar för 
de som har 
deltagit 

Alla åldersgrupper 2,1 46 4,2 
16 – 24 år 1,2 29 3,2 
25 – 34 år 2,5 51 4,7 
35 – 44 år 2,5 49 4,8 
45 – 54 år 2,0 49 4,0 
55 – 64 år 1,5 44 3,2 

 

Statistiken visar exempelvis hur 51% av personerna i åldersgruppen 25 – 34 år har deltagit i 
personalutbildning och att denna varade i 4,7 dagar. Motsvarande siffror för personer i 
åldersgruppen 55 – 64 år säger att 44% av dessa deltog i personalutbildning vilken varade i 
3,2 dagar. Frånsett personer i åldersgruppen 16 – 24 år finns en märkbar trend som visar att 
ju äldre en person blir desto mindre andel av dennes arbetstid utgörs av 
utbildningsaktiviteter. SCB väljer att definiera personalutbildning som: 

Den personalutbildning som mäts är sådan utbildning som arbetsgivaren eller 
det egna företaget bekostat helt eller delvis och som har bedrivits i form av 
lärarledda kurser, självstudier eller utbildning i form av studiedagar, 
konferenser, seminarier, workshops o dyl. 

(ibid, s. 340) 

I en äldre rapport redovisas även fördelningen mellan de olika aktiviteterna: 

Tabell 7: Personalutbildning fördelat i andel per aktivitet (SCB, 2005, s. 390) 

Åldersgrupp 16 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 Totalt 
Lärarledd utbildning 77 67 61 59 53 61 
Konferenser 21 32 38 40 46 38 
Egna självstudier 1 1 1 1 1 1 

 

I aktiviteten konferens ingår ”konferenser, seminarier, kongresser, studiedagar, workshops, 
symposier och liknande”  (SCB, 2005, s. 390). Det går att skönja ett tydligt samband där de 
yngre vidareutbildas framförallt genom traditionell undervisning medan de äldre 
kompetensutvecklas genom konferenser i en högre grad. 
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Projektledarens uppgifter: 
 Ser till att projektmålet 

uppnås. 
 Planerar och 

organiserar projektet. 
 Delegerar och följer upp 

aktiviteter. 
 Löser problem och 

konflikter. 
 Påverkar och får saker 

gjorda. 
 Kallar till och leder 

projektmöten och 
styrgruppsmöten. 

 Kommunicerar, 
engagerar och 
motiverar. 

 (Tonnquist, 2008) 

3.3 PROJEKTSTYRNING 
Den första vetenskapliga artikeln om projektledare och deras arbete publicerades 1959 och 
området har sedan dess rönt ett stort intresse vilket har resulterat i en omfattande 
vetenskaplig forskning (Berg & Karlsen, 2007). Detta avsnitt kommer att sammanfatta 
projektledarens arbetsuppgifter och den kompetens som krävs för att genomföra dem. Det 
kommer även gå in på kompetensutveckling för projektledare och hur certifiering har fått en 
allt större roll.  

3.3.1 Projektledarens arbetsuppgifter 
På svenska används ofta uttrycken projektstyrning och 
projektledning synonymt och det är svårt att finna en 
tydlig definition. Internationellt motsvaras de av Project 
Management, ledarskap, och Project Control, metod och 
planering (Tonnquist, 2008). Detta sammanfattar 
projektledarens arbetsuppgifter som ofta delas i tre delar: 
planera, organisera och leda projekt (Gido & Clements, 
2003; Wateridge, 1997). Målet är att leverera ett önskvärt 
resultat till beställaren av projektet genom att verka som 
projektets chef och ledare.  Projektledaren arbetar i en 
tillfällig organisation med ett tillfälligt chefsmandat. Detta 
ställer speciella krav och chefsrollen skiljer sig på många 
sätt från en chefsroll i linjeorganisationen. Projektledarens 
ses inte bara som ansvarig för projektets framgångar utan 
också för dess eventuella misslyckanden. Det ställs stora 
krav på prestation och resultat samtidigt som 
projektledaren ofta saknar formell makt och auktoritet 
vilket många gånger resulterar i problem (Ricciardi & 
Schaller, 2005).  

Tabell 8: Skillnad mellan linjechef och projektledare (Maylor, 2003, s.11) 

Linjechef Projektledare 
• Ansvarar för att upprätthålla 

status quo 
• Ansvarar för att överse förändring 

• Auktoritet fastställd genom 
organisationen 

• Auktoritetsgränser otydliga 

• Konsekventa arbetsuppgifter • Ständigt förändrande 
arbetsuppgifter 

• Ansvar begränsat till den egna 
verksamheten 

• Ansvar för verksamhet som 
sträcker sig över den normala 
organisationsstrukturen 

• Arbetar i en permanent 
organisation 

• Arbetar i en tidsbegränsad 
organisation 

 

Tabellen ovan visar hur chefsrollen skiljer sig från projektledarrollen och även om det finns 
en gemensam nämnare i form av ledarskapet är förutsättningarna runt ledarskapet kraftig 
åtskiljda. Den tillfälliga organisationen kräver att projektledaren tar stor hänsyn till 
projektgruppens dynamiska processer och utveckling. Projektdeltagarna kommer ofta från 
flera olika delar av företaget och projektet tillåts på så sätt att kortsluta den vanliga 
linjeorganisationen. Projektledarens uppgift handlar i mångt och mycket om att leda 
projektgruppen mot ett gemensamt mål samtidigt som han eller hon löser alla konflikter och 
problem under resans gång. Projektledaren måste motivera sina projektmedlemmar och se 
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till varje individs enskilda önskemål och motivationsfaktorer (Tonnquist, 2008). Söderlund 
(2005) menar att den tillfälliga organisationen för med sig primärt tre utmaningar för 
ledarskapet. Först och främst handlar det om osäkerhetsproblematiken som berör det 
faktum att det kan råda osäkerhet om exakt vad det är som skall genomföras och på vilket 
sätt. Detta följer av projektets art som ofta innebär att en specifik uppgift som ligger utanför 
det vanliga linjearbetet skall genomföras. Nästa problem har fått namnet 
tidsbegränsningsproblematiken och handlar om de konsekvenser som följer av att projektet 
har ett bestämt slutdatum. Den sista problemfaktorn går under namnet 
okändhetsproblematiken och handlar om det faktum att projektdeltagarna sällan har arbetat 
med varandra tidigare vilket ställer ett ökat krav på ledarskapet jämfört med om gruppen 
vore mer homogen.  

3.3.2 Projektledarens kompetens 
Arten på projektledarens arbetsuppgifter kräver en oerhört bred kompetens och listan av 
kompetensområden ter sig ofta övermänskligt lång. Gido och Clements (2003) nämner 
följande kompetensområden: ”strong leadership ability, the ability to develop people, 
excellent communication skills, good interpersonal skills, the ability to handle stress, 
problem-solving skills and time management skills” (s. 293).  Ricciardi och Schaller (2005) 
sammanfattar att en projektledare bör: ”Ha god teknisk och administrativ kompetens, vara 
hårdhudade chefer, vara mogna individer, vara tillgängliga, ha goda relationer med 
ledningen, ha goda relationer med sina team, ha arbetat på olika avdelningar på sina företag 
och kunna gå på vatten.” (s. 74). De fastställer att listor som dessa ser ut att kräva ett 
universalgeni men att kompetensens bredd är nödvändig på grund av arbetsuppgifternas 
vidd. Söderlund (2005) fastställer dock att kompetensen kan fördelas på flera personer och 
att det är projektledarens uppgift att säkerställa att den finns representerad inom 
projektgruppen.  Wateridge (1997) sammanfattar projektledarens kompetenser i tre delar: 
adminstrativ kompetens, social kompetens och teknisk kompetens. Tidigare ansågs den 
tekniska kompetensen vara högst värderad men under senare tid har allt större fokus 
hamnat på den sociala kompetensen vilket inkluderar ledarskapet och kommunikationen 
(Taylor & Woelfer, 2009).  

PMBOK 
Project Management Institute (PMI, se avsnitt 3.3.4) har utarbetat ett referensverk för 
projektledare som går under namnet Project Management Body of Knowledge, kort PMBOK 
(PMI, 2004; PMI, 2008). PMBOK innehåller en sammanställning av all den metodkompetens 
som PMI anser att en projektledare bör besitta och ses ofta som projektledarens bibel. Boken 
används som underlag för många utbildningar i projektledning och vid certifiering av 
projektledare enligt PMI:s modell. PMBOK innehåller följande huvudkompetensområden: 

1. Project Integration Management 
2. Project Scope Management 
3. Project Time Management 
4. Project Cost Management 
5. Project Quality Management 
6. Project Human Resource Management 
7. Project Communications Management 
8. Project Risk Management 
9. Project Procurement Management 

PMBOK har fått kritik för att den enbart tar upp metodkompetenser och inga sociala- eller 
ledarkompetenser (Ingason & Jónasson, 2009). PMI verkar dock vara medvetna om detta 
och anger i inledningen av boken att effektiv projektledning kräver att projektledaren 
behärskar följande områden: 
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- The Project Management Body of Knowledge 
- Application area knowledge, standards and regulations 
- Understanding the project environment 
- General management knowledge and skills 
- Interpersonal skills 

(PMI, 2004, s. 12) 

I den senaste upplagan av boken har man även valt att bifoga ett appendix som kort 
beskriver de interpersonella kunskaper en projektledare behöver besitta (PMI, 2008). 

KiP 
International Project Manager Association (IPMA, se avsnitt 3.3.4) har tagit fram en 
referensram för att mäta projektledares kompetens i samband med certifiering. Denna går 
under namnet IPMA Competence Baseline (ICB) och innehåller en struktur över den 
kompetens som IPMA anser att en projektledare bör besitta. Ramverket har 
vidareutvecklats av föreningen Svenskt Projektforum (2007) under namnet Kompetens i 
Projektledning (KiP) för användning i samband med IPMA certifiering på den svenska 
marknaden. KiP delar upp en projektledares kompetens i tre huvudområden enligt figur 7 
nedan. 

 Figur 7: Kompetens i projektledning (Svenskt Projektforum, 2007). 

Metodblocket består av 5 stycken kompetensområden:  

1. Planera projektledningen. 
2. Organisera projektets ledningsfaser. 
3. Utöva övergripande projektledning. 
4. Utöva operativ projektledning. 
5. Samordning mellan organisationen och dess projekt. 

För varje kompetensområde finns flera underliggande delkompetenser, exempelvis består 
Planera projektledningen av följande delar: Förklara projektformen och projektledning, 
Tillämpa projektmodeller, Planera projektets ledningsinsats och Utvärdera projektet. Vid 
utvärderingen av projektledarens nivå på delkompetenserna återfinns därefter ytterligare 
en nivå av delkompetenselement som försöker konkretisera den önskade kompetensen. 
Vidare berör beteendeblocket frågor som handlar om det beteende en projektledare bör 
uppvisa i olika faser av projektet.  

Beteende

MetodErfarenhet
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Kompetensutveckling för 
projektledare: 
 Utbildning 
 Litteraturstudier 
 Reflektion 
 Coaching 
 Adept till en mer 

erfaren projektledare 
som fungerar som 
mentor 

 Assistent till en mer 
erfaren projektledare 

 Medlemskap i 
projektledarföreningar 

 Certifiering 

(Antvik & Sjöholm, 2005, s. 169) 

 

KiP utgör ett ambitiöst försök att definiera projektledares kompetens in på en ytterst 
specifik nivå. Totalt återfinns 42 stycken delkompetenser och hela 184 stycken 
delkompetenselement. (ibid.) 

3.3.3 Projektledarens kompetensutveckling 
Wateridge (1997) beskriver i en artikel i International 
Journal of Project Management att erfarenhetslärande utgör 
den främsta källan för projektledares kompetensutveckling. 
Han hävdar att tidigare forskning har visat att hela 60% av 
all kunskap en projektledare behöver går att lära sig på 
arbetsplatsen. Dock fastställer han att detta skulle ta väldigt 
lång tid och hänvisar till tidigare forskning som visar att hela 
39% av projektledares arbetstid går åt till att skapa och 
utveckla projektledarförmågor (Thamhain, 1989). 
Visserligen ses lärande i arbetslivet som positivt men frågan 
är om denna tid inte går att utnyttja mer effektivt. Vidare 
visar Wateridges studie att den kunskap som förvärvas 
erfarenhetsmässigt även kan vara negativ vilket omedvetet 
gör att projektledaren presterar sämre än tidigare. En 
formell kurs kan säkerställa att rätt tekniker förmedlas 
samtidigt som deltagarna får möjlighet att reflektera över de 
kunskaper de har förvärvat erfarenhetsmässigt. Den ekonomiska aspekten kan heller inte 
förringas varför Wateridge rekommenderar att formella kurser införs kontinuerligt i en 
projektledares kompetensutvecklingsplan. 

En nyare studie har genomförts av Taylor och Woelfer (2009) då de gör ett försök att 
empiriskt besvara frågeställningen om vilka kompetenser en projektledare behöver och hur 
dessa utvecklas bäst. Resultatet över organiserade inlärningsmetoder redovisas i tabellen 
nedan. 

Tabell 9: Jämförelse mellan olika organiserade lärandeformer (Taylor & Woelfer, 2009, s. 110) 

Development 
intervention 

Number of respondents 
(out of 13) reporting 
experience with the 

intervention 

Average rating of 
helpfulness (1-3 scale: 1 
not helpful, 2 somewhat 
helpful, 3 very helpful) 

Formal project 
management training 

13 2.6 

Other management training 12 2.6 
Doing post-project reviews 
on own projects 

10 2.5 

Developmental assignments 8 2.5 
Performance appraisals 12 2.3 
Participating in 
communities of practice 

12 2.2 

Coaching or mentoring 12 2.1 
360-degree feedback 9 2.1 
Reading post-project 
reviews on other projects 

5 2.1 

Doing post-project reviews 
on other managers’ projects 

5 1.8 
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Studiens tretton deltagare har fått beskriva den kompetensutveckling de har upplevt genom 
sin projektledarkarriär och hur användbar de anser att denna har varit. Högst upp återfinns 
kurser i olika former, både projektledarkurser men också rena ledarskapskurser. Utöver 
ovanstående aktiviteter visar studien att reflektion över egna erfarenheter var den i särklass 
vanligaste metoden för projektledarna att tillägna sig kritiska kunskaper vilket bekräftar 
Wateridges (1997) resultat. (Taylor & Woelfer, 2009) 

Wenell (2004) gör en jämförelse med den gamla metoden mäster/gesäll som ett utmärkt 
verktyg för att träna upp unga projektledare. Samtidigt som ”gesällen” lär sig gör han eller 
hon nytta som ställföreträdande projektledare eller projektadministratör. Att få seniora 
projektledare att utvecklas handlar framförallt om att locka fram lusten att lära. Som bra 
verktyg för detta ser han exempelvis studiebesök hos andra organisationer eller 
erfarenhetsutbyte i mindre seminariegrupper. Möjligheten att agera mentor och stöd är 
även stärkande för den egna kompetensen. 

Wateridge (1997) menar att en junior projektledare utan någon erfarenhet av att leda en 
grupp har svårt att skapa en djupare förståelse av undervisning om ledarskap och 
interpersonella frågor. Fokus bör istället ligga på att metod och administrationsfrågor där 
kunskapen är lättare att relatera till. Han föreslår följande utvecklingsväg för IT-
projektledare, tabell rensad från branschspecifik kunskap: 

Tabell 10: Kompetensutveckling enligt Wateridge (fritt efter Wateridge, 1997, s. 286) 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 
Project life cycle  Organisation 

knowledge 
Leadership 

Project feasibility  Staff development Multi-projects 
Project evaluation ⟶ Project environment Delegation 
Project success/ 
failure criteria 

 Project strategy Business strategy 

Project quality ⟶ Negotiation Conflict 
management 

Planning techniques  Team building Law 
Control techniques  Risk management  
Scheduling 
techniques 

⟶ Total quality 
management 

 

Estimating  Industrial relations  
Risk assessment ⟶ Project politics  
Business functions  - People  
Political environment  - Process  
Time management  Stress management  
Communication  Management of change  
  PMIS  

 

Kunskaperna i steg 1 ses som ett grundläggande krav för en projektledare och utgör 
fundamentet i dennes yrkesutövande. I takt med att denna får ansvar för allt större projekt 
kommer ytterligare kunskaper behövas innan han eller hon slutligen är uppe på nivå 4. En 
projektledare kan dock aldrig ses som färdiglärd utan kommer kontinuerligt behöva friska 
upp sina kunskaper och vidareutvecklas i olika former. Utmärkande för en senior 
projektledare är att han eller hon kan analysera en situation och avgöra vilken kunskap eller 
typ av ledarskap som lämpar sig bäst. (ibid.) 

  



Projektledning – Kompetens i utveckling  3 Teoretisk referensram 
 
  

- 25 - 

3.3.4 Certifiering 
I ett försök att höja projektledaryrkets status har flera organisationer arbetat för att införa 
olika typer av certifieringar som visar en projektledares kompetens inom yrket. Precis som 
elektriker behöver behörighet för att arbeta med högspänning, tandläkare behöver en licens 
eller bilförare behöver ett körkort, hoppas man med denna metod ställa krav på individens 
kvalifikationer inom projektledaryrket. Därmed fungerar certifieringen som en metod för att 
mäta projektledarens kompetens och placera dem i en fastställd stege. (Tonnquist, 2008) 

Nyttan med certifiering är omdiskuterad och Thomas och Mengel (2008) hävdar till och med 
att det finns få, om ens några, bevis för att certifierade projektledare är mer framgångsrika 
än icke-certifierade projektledare. Detta till trots är certifiering av projektledare i ropet och 
de certifierande organisationerna vill bestämt hävda att det blir allt mer efterfrågat. (PMI, 
2010; Svenskt Projektforum, 2010) 

PMI, Project Management Institute, och IPMA, International Project Management 
Association, utgör de största representanterna på marknaden för certifiering av 
projektledare. De har båda utarbetat ett ramverk för den kompetens de anser att en 
projektledare bör besitta (se avsnitt 3.3.2) och bidrar på så sätt till den vetenskapliga 
debatten kring projektledares kompetensutveckling. Båda certifieringsprocesserna tar 
hänsyn till projektledarens erfarenhet men skiljer sig åt på så sätt att PMI enbart fokuserar 
på metodkunskaper vilka examineras med ett prov medan IPMA utgår från en modell där de 
anser att projektledningskompetens även beror av beteende. IPMAs certifieringsprocess är 
därmed mer omfattande och inkluderar bland annat workshops och intervjuer innan 
kandidaten kan kvalificera sig som certifierad på önskad nivå. (Tonnquist, 2008) 

IPMA har skapat en stege med fyra nivåer, en projektledare kan gå från D, där man enbart 
tar hänsyn till teoretisk projektkunskap, till B, där man kräver minst 5 års 
projektledarerfarenhet. Utöver detta återfinns en nivå för programledare med benämningen 
A, certifierad projektchef. (Svenskt Projektforum, 2010) 

B

D

A

C

Certifierad Projektchef
Ska kunna leda komplexa projektportföljer och/eller projektprogram. 
Erfarenhetskrav är minst fem år i ledning, varav minst tre år som 
ansvarig samt minst två år som projektledare.

Certifierad Senior Projektledare
Ska kunna leda komplexa projekt. Minst fem års projektledarerfarenhet, varav minst 
tre år i komplexaprojekt

Certifierad Projektledare
Ska kunna leda projekt av lägre komplexitet. Minst tre års projektledarerfarenhet.

Certifierad i Projektkunskap
Ska ha grundläggande projektledningskunskap. Inga erfarenhetskrav.

 

Figur 8: IPMA certifieringsnivåer (efter Svenskt Projektforum, 2010). 

PMI har flera certifieringsnivåer men de vanligaste benämns: 

- Certified Associate in Project Management (CAPM), grundläggande teoretisk 
projektkunskap utan erfarenhetskrav. 

- Project Management Professional (PMP), den vanligaste certifieringen för 
projektledare enligt PMI:s system, erfarenhetskrav på 4500 projektledartimmar 
under de senaste 3 åren. 
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- Program Management Professional (PgMP), PMI:s certifiering för programledare, 
erfarenhetskrav på 4 års erfarenhet som projektledare respektive 4 års erfarenhet 
som programledare under de senaste 15 åren. 

Utöver erfarenhetskraven kräver PMI även att kandidaterna skall genomgå ett specifikt 
antal utbildningstimmar på godkända kurser. (PMI, 2010)  
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3.4  UNDERSÖKNINGSMODELL 
Den teoretiska referensramen har berört tre teoretiska områden som är relevanta för att 
analysera projektledares kompetensutveckling och skapa en modell över denna: 
Projektstyrning, Kompetensutveckling och Pedagogik.  

Teorierna om projektstyrning har belysts för att ge en inblick i det nuvarande 
forskningsläget kring projektledares kompetensutveckling. Som synes återfinns många 
teorier om vilken kompetens som är nödvändig och hur man kan mäta det genom 
exempelvis certifiering, men mindre om hur den utvecklas bäst. Wateridge (1997) samt 
Taylor och Woelfer (2009) har dock genomfört empiriska studier inom ämnet som detta 
examensarbete ämnar bygga vidare på. Dessa visade hur erfarenhet utgjorde en av de 
kraftigaste möjligheterna för en projektledare att utveckla sin kompetens. För att ge ett 
djupare perspektiv kommer de pedagogiska teorierna och tankarna kring 
kompetensutveckling att fylla en viktig funktion. Kolb (1984) är den främsta forskaren kring 
hur erfarenhet kan omvandlas till kunskap och hans modell över detta kommer att fylla en 
viktig funktion i analysen av hur projektledares kompetens utvecklas. Teoriavsnittet har 
vidare beskrivit flera perspektiv på lärande och hur kompetens kan utvecklas i arbetslivet. I 
en kompetensutvecklingsmodell är det avgörande att förstå detta för att kunna stärka 
lärandet i projektledarens alla utvecklingsfaser. 

Med utgångspunkt i den teoretiska studien har tre teoretiska byggstenar fastställts som 
kommer att vara avgörande för att skapa den färdiga kompetensutvecklingsmodellen: 

- Kompetens: Belyser vilken typ av kompetens en projektledare behöver besitta. 
- Kompetensutveckling: Belyser hur projektledarens kompetens kan utvecklas. 
- Färdväg: Belyser projektledarens kompetensnivåer och den kompetensutveckling 

som relevant i olika faser. 

Baserat på den teoretiska referensramen och dessa byggstenar har nedanstående 
undersökningsmodell tagits fram inför den empiriska studien. 

Deltagande observation

Projektstyrning Kompetensutveckling Pedagogik

Ku
rs

de
lta

ga
re

Fö
re

ta
g

Kom
petensutvecklingsm

odell

Empiri

Kompetens

Kompetensutveckling

Färdväg

Resultat

 

Figur 9: Undersökningsmodell. 

Den empiriska studien, bestående av intervjuer med kursdeltagare och 
företagsrepresentanter, kommer att fokusera på de tre teoretiska byggstenarna. Empirin 
kommer sedan att analyseras med utgångspunkt i teori om projektstyrning, 
kompetensutveckling och pedagogik samt den kunskap som förvärvats genom deltagande 
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observationerna. Utifrån denna analys skall studiens slutsatser fastställas för att ge svar på 
frågan om hur en kompetensutvecklingsmodell för projektledare bör utformas.  

Till undersökningsmodellen följer ett antal undersökningsfrågor som har legat till grund för 
studiens intervjuguide (se 8.1 Intervjuguide). 

Kompetens 

- Vad är projektledarens främsta arbetsuppgift? 
- Vilken typ av kompetens behöver en projektledare besitta? 
- Hur bör metod- och beteendekompetens värderas i förhållande till varandra? 

Kompetensutveckling 

- Vilken betydelse har erfarenheten? 
- Vad ger en kurs för effekt och hur kan denna stärkas? 
- Hur kan coaching och mästarlära användas för att stödja projektledares 

kompetensutveckling? 
- Genom vilka andra metoder utvecklar projektledare sin kompetens? 

Färdväg 

- Vad är den avgörande skillnaden mellan en junior- och en senior projektledare? 
- Bör kompetensutvecklingen skilja sig åt? 
- Hur kan man mäta projektledares kompetens? 
- Kan certifiering av projektledare vara en del av färdvägen? 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras utvald empiri med utgångspunkt i undersökningsmodellen. För att 
skapa en tydligare koppling mellan examensarbetets resultat och analys och underlätta för 
läsaren kommer analys att genomföras kontinuerligt i takt med att empirin presenteras. 
Kapitlet börjar med bakgrundsinformation om de intervjuade projektledarna och företagen. 
Efter det görs en kort presentation av deltagande observationerna. Därefter följer presentation 
av empiri och tillhörande analys uppdelat efter de teoretiska byggstenarna kompetens, 
kompetensutveckling och färdväg. 

4.1 BAKGRUND 
Empirin inkluderar intervjuer med sex kursdeltagare och fem företagsrepresentanter. 
Samtliga arbetar på olika företag och flertalet även inom olika branscher vilket skapar en 
stor bredd i det empiriska materialet. Av anonymitetsskäl kommer personerna eller 
företagen ej att presenteras med namn men för att ge en inblick i intervjudeltagarnas 
bakgrund presenteras bakgrundsfakta i tabell 11 och 12 nedan. 

Tabell 11: Kursdeltagare, bakgrundsinformation 

Intervjuperson Egenuppskattad 
senioritet [1-10] 

Bransch Antal anställda, 
ca 

PL1 8 Industri 2000 
PL2 6 Teknikkonsult 800 
PL3 5 IT 1200 
PL4 3 Försäkring 600 
PL5 3 Statlig myndighet 500 
PL6 7 Kommunal verksamhet 7000 

 

I intervjun fick samtliga projektledare uppskatta sin egen senioritet i projektledarrollen för 
att säkerställa att projektledare av varierande senioritetsgrad var representerade i 
undersökningen. Detta värderades i en skala från 1 till 10 där 10 utgjorde den högsta 
kompetensnivån. I de fall där intervjupersonerna har valt att ange ett intervall har det 
högsta värdet valts. 

Tabell 12: Företag, bakgrundsinformation 

Intervju-
person 

Intervjupersonens 
roll 

Bransch Antal 
anställda 

Antal projektledare, 
berörd enhet 

FTG1 Projektledare Energi och 
värme 

1100 10 

FTG2 Projektkoordinator Industri 4500 60 
FTG3 Chef, projektenhet Teknikkonsult 4000 40 
FTG4 Projektkvalitetsansvarig Media 500 30 
FTG5 Projektprocessansvarig Bank och 

finans 
9000 200 

 

För att ge en uppskattning om variationen mellan de olika företagen presenteras antalet 
anställda för varje företag. Antalet återspeglar antalet personer i den organisation som 
personen ifråga har möjlighet att uttala sig om och behöver nödvändigtvis ej vara det totala 
antalet anställda på hela företaget utan kan exempelvis röra sig om antalet anställda i 
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Sverige eller i ett enskilt företag i en större koncern. På samma sätt återspeglar antalet 
projektledare det antal projektledare som intervjupersonen har möjlighet att uttala sig om, 
exempelvis är det svårt att få en enhetlig bild av projektledares kompetensutveckling i en 
global verksamhet. 

I presentationen av det empiriska materialet kommer referenser att göras till de enskilda 
intervjuerna. I de fall där det anses nödvändigt att betona vilken kategori intervjupersonen 
tillhör och där det kan finnas relevans att ta del av ytterligare bakgrundsinformation 
kommer koden PLx respektive FTGx att användas. I övriga fall används koden IPx för att 
avpersonifiera intervjupersonerna i största möjliga grad.  
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4.2 KURSER HOS FRONTIT 
Inom ramen för examensarbetet ingick att följa några av de kursomgångar som gavs inom 
projektledningsämnet på Frontit via bifirman SPS ProjektStyrning. Målsättningen med detta 
var inte att göra en djupare analys av kursens innehåll och utformning, i varje fall inte i 
denna rapport, utan snarare skapa ytterligare ett verktyg till analysen i form av insikten i 
hur utveckling av projektledares kompetens kan gå till.  En sammanställning av kurserna 
som observerades återfinns i tabell 13. 

Tabell 13: Observerade kurser, bakgrundsinformation 

Kursnamn Antal deltagare Kommentar 
Projektledarskap 9 st Ledarskap i projekt 
Projektstyrning: 
Teknik & Metoder 

5 st Grundläggande 
projektledningsmetoder 

Projektledaren i den 
agila processen 

16 – 20 st Seminarieserie i 5 delar 
med varierande antal 
deltagare 

4.2.1 Projektledarskap 
Den första kursomgången som observerades var en kurs om ledarskapet i 
projektledarrollen. Kursen gavs under tre på varandra följande heldagar och leddes av en av 
Frontits konsulter. Den innehöll ett väl genomarbetat kursmaterial som tog upp allt mellan 
teorier om ledarskap till tankar om gruppers utveckling och konflikthantering. Det som 
presenterades har en vetenskaplig förankring och kursledningen hade även en genomtänkt 
pedagogisk syn på hur undervisningen bedrevs. Denna grundades till stor del på Kolbs 
(1984) tankar om olika lärandestilar vilket artar sig genom att olika typer av 
lärandesituationer uppmuntras. Traditionell undervisning kombinerades med rollspel av 
olika typer samtidigt som allt undervisningsmaterial också återfanns i textform för den som 
önskade läsa det. Diskussioner mellan kursdeltagarna uppmuntrades och reflektioner kring 
den egna erfarenheten delgavs öppet mellan deltagarna. Deltagarkommentar om kursen: 

Det här är verkligen en sådan kurs man kan gå vart tredje år för att uppdatera 
sig, man får alltid en ny synvinkel. 

(PL2) 

4.2.2 Projektstyrning: Teknik & Metoder 
Den andra kursomgången som observerades var en grundkurs i projektledningens verktyg. 
Denna kurs gavs under fyra på varandra följande heldagar och hade didaktiskt mycket 
gemensamt med kursen i projektledarskap. Det fanns ett väl genomarbetat 
undervisningsmaterial och undervisningsformen varierades. Till skillnad från den förra 
kursen leddes denna kurs av två stycken ambulerande kursledare och undervisningsformen 
var av mer traditionell art med färre inslag av rollspel. Precis som i det förra fallet 
uppmuntrades diskussioner mellan deltagarna och kopplingar till den egna verksamheten 
och hur den fungerar genomfördes frekvent. Deltagarkommentar om kursen: 

Det var en bra kurs, det var många saker som man absolut kände till […] men 
som jag kanske inte använder ordentligt. […] Jag tycker dessutom att det var 
bra att vi diskuterade mycket tillsammans […], att man också deltar i olika  
delar. 

(PL6) 

4.2.3 Projektledaren i den agila processen 
Till skillnad från ovanstående kurser bedrevs den tredje kursen i seminarieform. Totalt 
omfattade den fem kursomgångar om en halvdag med en till två veckors mellanrum. Kursen 
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handlade primärt om hur agila metoder påverkar den traditionella projektledarrollen. Varje 
seminarium tog upp olika perspektiv och delar av projektledarrollen. De leddes av en 
konsult från Frontit med eventuell gäst som presenterade det aktuella ämnet och gav sin 
bild utifrån egen upplevd erfarenhet. Fokus låg dock på kursdeltagarnas aktiva deltagande 
och diskussioner och olika övningar förekom frekvent. Deltagarkommentar om kursen: 

Jag tycker att seminariemodellen är jättebra […] det blir inte bara 
envägskommunikation utan man får möjlighet att ta del av de andra 
deltagarnas erfarenheter. 

(PL3) 
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4.3 KOMPETENS 

4.3.1 Vikten av att kombinera hårda och mjuka kunskaper 
Enligt intervjupersonerna är en projektledares främsta arbetsuppgift att hålla ihop projektet 
och föra det i mål. Att vara spindeln i nätet som håller ihop gruppen och för alla i rätt 
riktning (ex. IP4). Detta kräver en bred kompetens där mjuka kunskaper kombineras med 
hårda kunskaper. De hårda kunskaperna definieras som den metodkompetens som utgör 
projektledarens verktygslåda medan mjuka kunskaper snarare syftar på hur duktig 
projektledaren är på att ta människor. Flera intervjupersoner berättar hur ledaregenskaper 
och social förmåga vida överstiger metodkompetens och olika projektledningsverktyg.  

Visst måste man ha en metod i grunden men sen är det ändå människor man 
hanterar och det är därför viktigt att kunna ta folk, se vad de presterar och 
kunna sätta rätt person på rätt ställe. Så mjuka delar är otroligt viktiga. Säg 
att det förhåller sig 20-80 eller kanske 30-70 mellan hårda och mjuka delar. 

(IP8) 

Jag hamnar i att de mjuka är viktigare och värderar dem högt men man får inte 
heller glömma verktyg och metod, den hårda biten, för att det ska bli struktur. 
Så det är en övervikt av de mjuka delarna men man måste också ha de hårda. 

(IP13) 

Bland de mer mjuka kompetenserna är det ledarskapskompetensen som sticker ut mest och 
flera intervjupersoner beskriver hur detta är den helt klart avgörande kompetensen (ex. 
IP2). Listor över övriga önskade kompetenser tenderar snabbt att bli långa och man berör 
bland annat begrepp som driven, strukturerad, noggrann, analytisk och lyssnande. Samtidigt 
värderar flera av kursdeltagarna kunskaper om det som projektet behandlar (ex. PL6).  
Denna del belyses även av intervjupersonerna från företagen som funderar över i vilken 
grad projektledarkompetensen är en generisk kompetens. 

Har jag som projektledare inte tillräcklig kompetens inom vissa frågor kan det 
vara oerhört svårt att fatta rätt beslut. Man ska absolut inte vara experten men 
någon slags grundkompetens inom det man jobbar med behövs. 

(FTG1) 

Det handlar om ledarskapet, att kunna styra och leda en grupp. Det är A och O. 
Du behöver inte ha specialistkompetensen […]. Idag försöker vi få det så att 
man använder bra projektledare istället för att använda specialister som 
projektledare. Jag ser en generisk kompetens som en fördel, framförallt på de 
större projekten vi har. 

(FTG2) 

Intervjupersonerna är inte helt överens inom området men det tycks finnas en 
samstämmighet kring att projektledarkompetensen i sig är en övergripande generisk 
kompetens. Med detta menar man att en kompetent projektledare har möjlighet att leda 
projekt inom vitt skilda områden och inte behöver vara bunden till ett specifikt område. Viss 
sakkunskap om det aktuella ämnet ses dock som positivt även om åsikterna om hur stor 
denna bör vara varierar. 

I tabell 14 nedan listas alla de kompetenser som intervjupersonerna uppgett på frågan om 
vilka som är de viktigaste kompetenserna en projektledare behöver besitta. 
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Tabell 14: De viktigaste kompetenserna enligt intervjupersonerna, sorterat efter antal svar 

Kompetens Frekvens 
Ledarkompetens 6 
Grundläggande sakkompetens 4 
Metodkompetens 3 
Driven 3 
Människokännare 2 
Social 2 
Kommunikativ 2 
Strukturerad 1 
Noggrann 1 
Flexibel 1 
Kritisk 1 
Lyhörd 1 
Ansvarstagande 1 
Planerande 1 

 

De empiriska resultaten bekräftar Taylor och Woelfers (2009) tes om att mjukare 
kompetenser som social kompetens bör värderas högt för en projektledare. Med 
utgångspunkt i de två stora referensverken för projektledares kompetens, PMBOK och KiP, 
visar sig IPMA:s ramverk vara närmast den empiriska studien då detta också belyser 
beteendekompetenser (Svenskt Projektforum, 2007).  

I ett försök att tydliggöra projektledarens kompetens på en mer specifik nivå än hård 
respektive mjuk har de nämnda kompetenserna fördelats enligt Ellströms (1992) 
kompetensfaktorer i tabellen nedan. 

Tabell 15: De viktigaste kompetenserna sorterade enligt Ellströms (1992) kompetensfaktorer 

Kompetensfaktor Kompetens (frekvens) Viktning 
Psykomotoriska 
faktorer 

- 0 

Kognitiva faktorer Grundläggande sakkompetens (4), 
Metodkompetens (3) 

7 

Affektiva faktorer Driven (3), Ansvarstagande, Flexibel 5 
Personlighetsfaktorer Noggrann, Planerande, Kritisk 3 
Sociala faktorer Ledarkompetens (6), 

Människokännare (2), Kommunikativ 
(2), Social (2), Lyhörd 

13 

 

Bortser man från de psykomotoriska faktorerna, som självklart kan vara relevanta i en viss 
typ av projekt, är projektledarens kompetenser förhållandevis jämt fördelade mellan de 
olika kompetensfaktorerna. Om dessa viktas efter antalet svar framgår de sociala faktorerna 
som de starkast utmärkande vilket också bekräftar tesen om att mjuka kompetenser 
värderas högt.  
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Figur 10: Stapeldiagram över kompetensfaktorer. 

Det är dock viktigt att även belysa personlighetsfaktorerna och de affektiva faktorerna. 
Oavsett hur socialt kompetent en projektledare är, är dennes kompetens inte värt någonting 
i sammanhanget om han eller hon inte har de viljemässiga förutsättningarna. Genom att visa 
drivkraft och ta ansvar för projektet kan han eller hon visa sin fulla potential. Denna del 
glöms lätt bort då man enbart fördelar kompetensen i hårda respektive mjuka kompetenser, 
eller metod respektive beteende som IPMA kallar det (Svenskt Projektforum, 2007). 
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4.4 KOMPETENSUTVECKLING 

4.4.1 Erfarenhetens betydelse 
Erfarenhet från att arbeta som projektledare upplevs som den klart starkaste 
kompetensutvecklingen bland de intervjuade projektledarna (ex. PL2). Genom att arbeta och 
pröva sig fram lär man sig från projekt till projekt. Samtidigt upplever flera projektledare att 
en kurs kan fylla en viktig funktion för att förmedla ny kunskap och ge tid för reflektion. 

Jag skulle säga att det är en kombination av erfarenhet och utbildning. Du kan 
ju bli en stor projektledare utan att ha gått en utbildning men sen när man får 
goda råd […] så utvecklas du mer. 

(PL1) 

Erfarenheten anses ge tilltro till den egna förmågan och lösningar för hur vanligt 
förekommande problem kan hanteras (ex. PL6). Men en deltagare beskriver också att det 
inte är självklart att man lär sig och utvecklas bara för att man jobbar utan det kräver också 
att man får en chans att reflektera (PL2). 

Flertalet av företagens representanter instämmer i erfarenhetens betydelse för 
projektledarens kompetensutveckling och flera drar först en direkt parallell mellan en 
projektledares erfarenhet och dennes kompetens (ex. FTG5). På den direkta frågan om det 
är så att erfarenhet automatiskt gör att man blir en bättre projektledare är svaren 
varierande. 

Jag skulle inte säga att det är självklart att en senior projektledare skulle vara 
bättre eller duktigare än en junior. Det måste inte vara så, det kan bero mycket 
på uppdraget och personen. 

(FTG1) 

Erfarenheten anses dock underlätta i samma bemärkelse som kursdeltagarna tar upp, 
projektledarskapet underlättas av att projektledaren är medveten om vilka problem som 
normalt kan dyka upp hur dessa kan lösas.  

Projektledare blir du med erfarenhet tycker jag. Efter varje projekt du leder så 
sker det en förändring i ditt beteende. 

(FTG2) 

En viktig aspekt handlar om att erfarenheten kan inhämtas från olika roller och att detta 
bidrar till en helhetskompetens. Andra ledarerfarenheter anses lärorika men även 
erfarenhet av att själv arbeta som projektmedlem eller specialist inom ett visst område 
anses gynna projektledarkunskapen (IP12, IP13). 

Samtliga intervjupersoner betonar erfarenhet som den främsta kompetensutvecklande 
faktorn för projektledare. Detta bekräftar tidigare forskning inom ämnet av Waterridge 
(1996) samt Taylor och Woelfer (2009) som också belyser möjligheten att inhämta den från 
olika roller. Det erfarenhetsbaserade lärandet är dock mer komplicerat än vad många anser. 
Utifrån en pragmatisk inställning på lärande är det genom problemlösning och praktiskt 
arbete som kunskaper utvecklas (Egidius, 2009). Ellström (1992) fastställer dock att man 
inte automatiskt tillägnar sig nya kunskaper från sina erfarenheter och att det faktiskt kan 
vara så att man utvecklas negativt utifrån det man erfar.  Frågan handlar därmed om vad 
man kan göra för att stärka det erfarenhetsbaserade lärandet och säkerställa att 
utvecklingskurvan inte planar ut med åren. 
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4.4.2 Den formella kursens möjligheter 
Den formella kursen fyller en viktig del av projektledarens kompetensutveckling enligt 
samtliga intervjupersoner. En av intervjupersonerna belyser dock att samma kunskaper går 
att få erfarenhetsmässigt men att det skulle ta betydligt längre tid (IP7). Genom att gå en 
kurs och få teorierna förklarade för sig skapas även en större möjlighet att tillägna sig 
kunskap i det dagliga arbetet. 

Det är den stora fördelen med en kurs. Man sätter en plattform som du sedan 
kan vidareutveckla. 

(IP10) 

Intervjupersonen tycks ha insett det som Ellström (1992) menar med att man behöver 
mentala modeller för att kunna tolka den informationen man tar till sig erfarenhetsmässigt. 
Som tidigare fastställdes kan denna process vara tidskrävande vilket återspeglas i 
Thamhains (1989) teorier om att 39% av en projektledares arbetstid går åt till att utveckla 
projektledningskompetens. Ellström (1992) och Sarvs (1997) lösning på problematiken 
handlar om att införa kontinuerliga formella kompetensutvecklingsaktiviteter. Utifrån ett 
konstruktvistiskt perspektiv skulle dessa utveckla individens kognitiva scheman för att 
möjliggöra assimilation i det dagliga arbetet. 

Förutom en chans att tillägna sig ny kunskap ses en kurs också som en chans att reflektera 
över den egna verksamheten och det sätt man jobbar (ex. IP13). Flertalet intervjuade 
projektledare berättar om hur det sällan ges tid över för reflektion i det dagliga arbetet och 
att detta snarare är något som får göras på fritiden.  

Jag tror att en kurs per år är guld för det är den tiden man får för att reflektera. 
(PL2) 

När man har jobbat väldigt länge i projekt och inte gått kurser så händer ju 
väldigt mycket på fältet och man behöver stanna upp och reflektera, få nya 
intryck för att utvecklas i sin roll som projektledare. 

(PL3) 

Man behöver gå kurser för att få inspiration och paketera om den erfarenheten 
man har. 

(PL6) 

Genom att gå en kurs får kursdeltagarna en begreppsbild som utgör ett underlag för 
reflektion i det dagliga arbetet i enlighets med Kolbs (1984) modell. Denna bygger på ett 
kontinuerlig växelverkan mellan aktivt arbete och intellektuellt reflekterande. Då det 
uppenbarligen inte tycks finnas tid i arbetet för någon djupare reflektion blir formella 
utbildningstillfällen den enda möjligheten för att möjliggöra reflektion över handling (Schön, 
1983). Om inte detta skulle ske uppnås enbart implicit kunskap från kunskapsutbytet i det 
dagliga arbetet. Projektledaren kommer visserligen fortfarande att utvecklas men 
kunskapen riskerar att bli väldigt ytlig vilket kan uppenbara sig då denne ställs inför 
problem som frångår de rutinartade händelserna. Om en chans för djupare reflektion istället 
uppenbarar sig möjliggörs en djupare kunskap i enlighet med Ellströms (1996) 
handlingsmodell. 

Kursens nytta tycks enligt empirin vara beroende av kursdeltagarens tidigare erfarenhet och 
nuvarande jobbsituation. Flera kursdeltagare som ej befann sig i ett projekt för tillfället 
berättade att de skulle få en större nytta av kursen om de hade ett eget projekt att relatera 
till (ex. PL6). Men oavsett om de arbetar i ett projekt just då anser de att de har större nytta 
av kursen om de kan relatera till tidigare erfarenheter.  
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Jag tror att man kan tillgodogöra sig en kurs betydligt bättre om man har med 
sig något i ryggsäcken. Det är lättare att ställa specifika frågor och få ett 
utbyte. 

(PL1) 

Även dessa fall kan analyseras enligt Kolbs (1984) modell för erfarenhetslärande. 
Kursdeltagaren som har arbetat tidigare har konkreta erfarenheter med sig i bagaget men 
saknar begreppsbildningen för att omvandla dem till kunskap. Genom att kursen förmedlar 
denna teoribildning kommer deltagaren lättare att kunna fullborda lärandeloopen. Samma 
sak fast omvänt gäller de deltagare som upplever att de saknar ett projekt efter kursen. I 
detta fall har man fått teoribildningen genom kursen men saknar möjlighet att aktivt 
experimentera erfarenhetsmässigt för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna på en högre 
nivå. 

Utöver möjligheten att ta del av lärarens kunskaper lyfter flera av projektledarna 
diskussionerna mellan kursdeltagarna som en viktig del i deras kompetensutveckling genom 
den formella kursen (ex. PL3). Flera företagsrepresentanter motiverar valet av en extern 
kurs istället för en företagsintern med att projektledarna får en möjlighet att träffa andra 
utanför företaget och ta del av deras erfarenheter (ex. FTG3). 

Ur ett social-konstruktivistiskt perspektiv är den sociala kontexten avgörande för att stärka 
lärandet (Säljö, 2000). Det sociala utbytet och erfarenhetsutbytet med andra projektledare 
skapar därmed ytterligare möjligheter att utveckla den egna kompetensen. Detta talar för 
vikten att kursen är utformad på ett sådant sätt att deltagarna uppmuntras interagera med 
varandra och kursledningen. 

Effekterna av kurser är självfallet svåra att mäta men flera projektledare nämner att det ger 
en trygghet i att känna till teorier (ex. PL1). Det viktigaste tycks inte vara att komma ihåg 
alla de enskilda detaljerna utan snarare att få en helhetsbild och tankar som man kan ta med 
sig tillbaka till arbetet. 

Det är ju inget nytt som helt plötsligt har kommit när man har gått kursen […] 
men nu kan man sätta ord på det och reflektera över det på ett annat sätt. 

(PL1) 

Det här var verkligen en sådan kurs man kan gå vart tredje år för att 
uppdatera sig, man får alltid en ny synvinkel. 

(PL2) 

Sen är det en ny begreppsapparat, man kan sätta ord på saker och 
vidareförmedla det till de andra som är med i projektgruppen. Det är mycket 
enklare om det finns begrepp för saker och ting. 

(PL3) 

Man har det i bakhuvudet mer än att man direkt går tillbaka till arbetet och 
använder det. 

(PL4) 

Jag tror att det är svårare att se de direkta effekterna av de mjuka 
kunskaperna. Men för min del var det de delarna som var mest lärorika. 

(PL5) 

Det är självklart så att många saker kommer man att släppa även om de 
kommer finnas i bakhuvudet. Kurser överhuvudtaget ger ju inspiration till 
saker man kan använda i det arbete man håller på med. 

(PL6) 
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Även företagen resonerar kring möjligheten att mäta effekten av att skicka sina 
projektledare på kurser (ex FTG2).  

Det är lite olika beroende på vilket kompetensområde vi pratar om. På ”Verktyg 
och metoder” kan vi direkt se hur man gör med exempelvis planeringen, med 
WBS och andra verktyg. Ledarskapet är inte lika lätt att mäta av. Samtidigt är 
det här jätteviktigt: Hur ökar vi möjligheterna för de som går kursen att 
använda sig av kunskaperna, särskilt när det är färskt? 

(FTG4) 

Ur ett lärandeperspektiv kommer effekten av kursen alltid att bero på den enskilda 
individen. Frångår man förmedlingspedagogiska synsätt så är lärandeteorierna tämligen 
överens om att det är den lärande som lär sig och inte läraren som lär ut (Granberg, 2009). 
För att stärka effekten behöver man enligt både konstruktivismen och pragmatismen ta 
hänsyn till deltagarnas tidigare erfarenheter och vikten av att koppla 
undervisningsinnehållet till deltagarnas egna verksamheter är relevant ur åtskilliga 
perspektiv. Pragmatismen betonar vikten av praktiskt arbete och problemlösning vilket 
bekräftar intervjupersonernas tankar om att kursen ger större utdelning om de arbetar i ett 
projekt för tillfället. Åsikterna om att kurserna skapar en plattform för vidare förståelse kan 
enligt konstruktivismen och Ellströms (1992) beskrivas genom att man skapar kognitiva 
strukturer som man tar med sig i analysen av det dagliga arbetet. 

Kursernas utformning delar deltagarna något baserat på om de har gått en kurs som består 
av flera på varandra följande dagar eller seminariekursen som är spridd över tiden. Den 
utspridda modellen förespråkas med motiveringen att man därigenom lever med kursens 
frågeställning under en längre tid (PL3). Man får en chans att reflektera mellan varje 
kurstillfälle och se hur det fungerar i den egna verksamheten. Den andra modellen 
förespråkas med motiveringen att en av fördelarna med kurser är att man kommer ifrån den 
dagliga verksamheten i några dagar och ”stänger av helt och hållet” (PL6). Detta upplevs 
som en av få möjligheter till reflektion då man inte behöver vara lika uppstressad över alla 
arbetsuppgifter som hägrar. Samtliga kursdeltagare tycks dock vara överens om att en 
uppföljning av någon form vore ett bra verktyg för att stärka en kurs effekt. Det vore dock 
viktigt att alla fick en uppgift att fundera över och sedan kunde kursgruppen träffas åter för 
en dags diskussion några månader efter avslutad kurs (PL2). Andra uppföljande aktiviteter 
som diskuterades rörde exempelvis mentorskap eller telefonsamtal från kursledningen. 

Ett företag (FTG2) använder sig av en uppföljning ett halvår efter genomförda kurser. I 
denna får projektledarna samlas igen och diskutera eventuella frågor som har dykt upp i 
förhoppningen att tydligare koppla kursen till verksamheten. De deltagande projektledarna 
berättade att det enbart var i undantagsfall det skedde någon form av uppföljning hos det 
egna företaget efter att man hade varit på en kurs. Detta skedde oftast i form av samtal med 
kollegor (ex. PL1) men det fanns även fall där man kort gick igenom kursens innehåll på ett 
avdelningsmöte (PL3).  

En eventuell uppföljning på kursen bör ta tillvara aspekter från Kolbs (1984) lärandeloop 
och möjliggöra att deltagarna kan koppla kursens innehåll till den egna verksamheten. 
Genom att få ett antal månader för att aktivt experimentera med teoribildningen från kursen 
och reflektera över innehållet kan ett uppföljande kurstillfälle hjälpa kursdeltagarna att 
fullborda lärandeloopen där de av olika anledningar har fastnat. 

4.4.3 Mentorskap som kompetensutveckling 
Det var få projektledare som hade upplevt någon form av coach i sin projektledarroll men 
samtliga såg nyttan med det. En coach eller mentor kan hjälpa till att identifiera svaga 
områden hos projektledaren och hjälpa denne att utvecklas inom dessa (IP1). En 
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kursdeltagare hade fått en extern coach utsedd under sin första tid som projektledare och 
berättade om hur detta upplevdes. 

Det är alltid bra att få respons på sitt arbete och hur man kan hantera olika 
problem. Det var verkligen jättevärdefullt! Sen är det alltid svårt för den 
personen att sätta sig in i alla detaljer. Hon hade ju inte detaljkunskaperna men 
på det stora hela gav det ett väldigt bra stöd. [...] Det utvecklade verkligen min 
kompetens. 

(PL4) 

Ytterligare en berättade om positiva erfarenheter från hans första tid som projektledare då 
han hade möjlighet att arbeta som biträdande projektledare och lära sig av den mer seniora 
huvudprojektledaren (PL3). Andra projektledare berättar om hur de upplever att de får stöd 
från sina chefer eller kollegor och att detta till en viss del fungerar som ett ömsesidigt 
mentorskap (ex. PL1).  

Ett av företagen har utnyttjat ett mentorsprogram genom Svenskt Projektforum och har 
därmed fått tillgång till externa mentorer. Detta har varit mycket uppskattat bland 
projektledarna som anser att utbytet med personer utanför den egna organisationen har 
varit mycket lärorikt (FTG5). Ett annat uppmuntrar mentorskap mellan företagets 
projektledare som en metod för att stärka båda parternas kompetens (FTG3). 

Wenell (2004) lyfter fram mentorskapet som en utmärkt metod för att kompetensutveckla 
projektledare vilket tycks bekräftas av de intervjupersoner som har erfarenhet av 
processen. Nielsen och Kvales (2000) tankar om mästarlära som en kompetensutveckling 
för båda parter torde vara användbar även i detta fall. Genom att den som coachar tvingas 
reflektera över sina egna erfarenheter som projektledare och formulera dessa för den 
coachade skapas möjligheter för ett djupare lärande. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det 
möjligt att dra en tydlig koppling till den sociala konstruktivismen och Vygotskijs begrepp 
proximal utvecklingszon. Denna beskriver hur en individ enbart kan nå till en viss 
intellektuell nivå på egen hand men att det är möjligt att nå ännu längre i en social kontext, i 
form av exempelvis en coach (Imsen, 2000; Säljö, 2000). Även om det finns uppenbara 
likheter är det dock viktigt att separera kompetensutveckling i form av mästarlära som 
projektledaren ovan som fått agera biträdande projektledare upplevde, jämfört med 
coaching som Berg och Karlsen (2007) beskriver den. Den senare formen tycks vara 
vanligare och återfinns exempelvis med stöd av personer utanför den egna organisationen i 
exemplen ovan. I dessa situationer är det avgörande att coachen inser att dennes roll är att 
ställa frågor och låta den coachade själv komma fram till svaren genom att reflektera över 
sina erfarenheter, snarare än att ge de korrekta svaren för att lösa problemen så snabbt som 
möjligt. Där den senare formen visserligen kan möjliggöra en snabb lösning på problemet 
kommer den förra att skapa en djupare kompetens inför framtiden, Dewey beskrev hur 
kunskapen annars riskerar att bli livlös (Egidius, 2009).  

4.4.4 Andra metoder för kompetensutveckling 
Utöver ovanstående metoder lyftes även ett antal andra kompetensutvecklande metoder i 
empirin. En projektledare som gick seminarieserien berättade att han har börjat läsa mycket 
litteratur inom ämnet. Genom att kursen var utspridd över en lägre period ansåg han att han 
fick tid att reflektera över innehållet mellan kurstillfällena och en möjlighet att söka 
information på egen hand om det var något han funderade över. (PL6) 

En kursdeltagare berättade om ett strukturerat program hos det egna företaget som gick ut 
på att hon fick träffa personer i liknande roller en gång i veckan för att prata och bolla idéer. 
Metoden tycks vara mycket uppskattad och ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära 
av varandra. (PL2)  
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Ytterligare en metod som nämns är olika nätverk där man som projektledare får en chans att 
träffa likasinnade. En kursdeltagare berättar att hon är med i ett nätverk där hon träffar folk 
som sitter på en liknande position i andra organisationer vilket är väldigt lärorikt. (PL6) 

Andra möjligheter som presenterats behandlar erfarenhetsåterkoppling efter avslutade 
projekt (ex. IP11) och möten mellan företagets projektledare där man sitter och diskuterar 
det projekt man arbetar i för tillfället (IP9). Vidare anses den löpande kontakten med andra 
projektledare vara oerhört värdefullt för att utveckla kompetensen. Genom att diskutera 
aktuella frågeställningar och vända och vrida på problem tillsammans kan samtliga 
deltagare utveckla sin kompetens med hjälp av varandra (IP6).  

Att kunna förmedla sina kunskaper till andra anses också vara en värdefull 
kompetensutvecklingsmetod av flera intervjupersoner (IP6; IP12). Detta kan både vara i 
mindre sammanhang i form av exempelvis mentorskap eller i större sammanhang som 
kurser. Ett av företagen berättar om hur man erbjuder nya utvecklingsmöjligheter för 
seniora projektledare genom att låta dem hålla workshops inom ett ämne (FTG3). 

Metoderna bekräftar till stor del de aktiviteter som har berörts i tidigare forskning (ex. 
Antvik & Sjöholm, 2005). Med utgångspunkt i Kolbs (1984) tankar om olika inlärningstyper 
är det avgörande att en kompetensutvecklingsmodell erbjuder ett brett spektra av 
kompetensutvecklingsaktiviteter. Projektledaren som läste egen litteratur utanför kursen 
kan exempelvis ha en assimilativ lärstil och försöker därmed bygga upp en bredare teoretisk 
bas för att induktivt nå en slutsats. I övrigt berör flera av de kompetensutvecklande 
metoderna vikten av det sociala sammanhanget och förmågan att reflektera över upplevda 
erfarenheter.  
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4.5 FÄRDVÄG 

4.5.1 Nivåer och bedömning 
En intervjuperson funderar över projektledares utveckling och fastställer att det är viktigare 
för en junior projektledare att få en grundstomme att stå på och kunna vidareutvecklas ifrån 
(IP6). En avgörande differens mellan projektledare av olika senioritet anses ligga i 
ledarskapet och förmågan att släppa sakkunskapen. 

I mindre projekt är teknikkunskapen viktigare men ju större och mer komplext 
det blir desto mer slår ledaregenskaperna igenom. 

(IP2) 

När man är på de lägre nivåerna har man också hand om mindre projekt där 
man lättare kan ha full koll på läget själv. När man har kommit en bit uppåt så 
har du lärt dig att du kan få mer gjort om du agerar genom ett antal andra 
personer. Man måste våga släppa tekniken och ta steget upp. 

(IP11) 

En av de mer seniora projektledarna beskriver hur det nu är lättare att fatta beslut och 
bedöma huruvida något är relevant eller inte (PL1). En annan intervjuperson ser det som att 
man har provat ett antal metoder och på så sätt alltid har ett antal alternativ att arbeta med 
och kan välja metod efter situation (IP1) Denna fråga lyfter även flera företag som beskriver 
det som en mognadsprocess där man utvecklas för att våga leda (ex. FTG2).  

Det handlar om modet att stå upp för sin åsikt och att sätta press på människor 
som kanske inte gör det de borde göra. […] Att man vågar kliva in till 
styrgruppen och ha en åsikt. […] Det är sådant man skaffar sig, både sådan 
pondus och erfarenhet, när man har jobbat längre. 

(IP7) 

Med utgångspunkt i Ellströms (1992) kompetensfaktorer tycks det enligt empirin ske en 
förskjutning från kognitiva faktorer, som metodkompetens, till personlighetsfaktorer, som 
pondus och sociala faktorer som ledarskap, i takt med att projektledaren anses alltmer 
senior.  

Ett av företagen har skapat en tydlig struktur där de har delat upp projektledaryrket i sex 
distinkta nivåer och tydligt angivit vilka kvalifikationer som krävs för varje nivå (FTG4). 
Modellen används sedan för att matcha rätt projektledare till rätt projekt för att öka 
sannolikheten att projektet blir väl genomfört även om det ofta uppstår svårigheter att exakt 
bedöma ett projekts komplexitetsgrad. För att mäta vilken nivå en projektledare befinner sig 
på genomförs ett utvecklingssamtal med den närmaste chefen där man går igenom de olika 
kraven och diskuterar projektledarens kompetenser och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Det är sedan chefens uppgift att fastställa vilken nivå den aktuella projektledaren befinner 
sig på. Samtidigt belyser flera hur svårt det faktiskt är att bedöma en projektledares 
kompetens. Ett av företagen beskriver hur detta bäst görs löpande genom att man lär känna 
personen och ser vad denna har presterat i tidigare projekt (FTG2).   

Två intervjupersoner beskriver att det inte räcker att enbart fokusera på att utveckla 
projektledarna till nya nivåer om man inte också ger dem arbetsuppgifter som relaterar till 
den vidgade kompetensen (IP1; IP7). Då projektledaren inte känner att han eller hon får 
tillräckliga utmanande arbetsuppgifter är risken uppenbar att han eller hon slutar och går 
vidare till en annan arbetsgivare. Denna aspekt belyser även företagen där man är noga med 
att personalens kompetens skall motsvara det som faktiskt efterfrågas inom organisationen 
(FTG3; FTG4). 
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Utöver möjligheten att analysera typen av kompetens är det även möjligt att analysera 
projektledares utveckling utifrån Ellströms (1996) modell över kognitiva nivåer och 
handlingscykeln. Denna fastställer fyra nivåer av kunskap, från implicit kunskap till meta-
kognitiv kunskap. Kunskapsnivån är direkt relaterad till de arbetsuppgifter som genomförs 
där rutinartade uppgifter inte kräver en lika hög kunskapsnivå som de oväntade problemen. 
Intervjupersonernas tankar om att en senior projektledare har lättare att fatta beslut och 
kan välja mellan olika verktyg visar tydligt på hur denna har uppnått en högre form av 
kunskap, meta-kognitiv kunskap. Denna kunskapsnivå möjliggör ett reflektivt handlande där 
projektledaren kan analysera de uppkomna problemen utifrån ett djupare perspektiv och 
relatera till tidigare erfarenheter för att på så sätt finna den bästa lösningen. I fallet med 
projektledare som har nått en sådan nivå att de inte längre får utmanande arbetsuppgifter 
uppstår en problematik i och med att deras arbetsuppgifter kommer att vara allt mer 
rutinartade. I enlighet med Granbergs (2009) modell har deras kompetens utvecklats till en 
sådan nivå att deras arbetsuppgifter ligger till större delen inom rutinfältet. Därigenom 
försvinner möjligheten för att ett utvecklingsinriktat lärande kan ske i det dagliga arbetet 
och det är därmed inte förvånande om de söker sig vidare till mer utmanande 
arbetsuppgifter.   

4.5.2 Utveckling 
En av företagsrepresentanterna berättade att man arbetar på att ta fram en modell för att 
beskriva projektledares kompetensutveckling men att det än så länge är väldigt 
individanpassat (FTG1). Den utvecklade modellen skall innefatta ett färdigt 
kompetensutvecklingsprogram för projektledare vilket redan finns för ett antal andra roller 
inom företaget. Detta påminner om flera andra företags synsätt där man exempelvis 
erbjuder ett antal kurser i en specifik ordning för att ständigt utveckla företagets 
projektledare. Ett av dessa företag har skapat en struktur där man kopplar 
kompetensutvecklande aktiviteter i form av kurser till den fastställda nivån på projektledare 
(FTG4). För att kunna kvalificera sig för en nivå måste projektledaren genomgå kursen men 
det är först när den närmaste chefen upplever att personen ifråga visar upp de begärda 
kvalifikationerna som denna kan nå nästa steg. 

Det anses viktigt att relatera kompetensutvecklingsaktiviteterna till projektledarnas 
senioritet, både till innehåll och form. Innehållsmässigt anser flera intervjupersoner att 
teknik- och metodfrågor är viktigare för en junior- än en senior projektledare (ex. IP12). I 
gengäld anses ledarskapsfrågan vara viktigare för en senior projektledare som ofta har hand 
om större projekt med fler deltagare (IP6; IP11). 

Formen av kompetensutveckling bör också relatera till projektledarens senioritet. Där en 
kurs anses gynna en junior projektledare mer anses andra metoder behöva användas i en 
högre grad för mer seniora projektledare. 

Det är mer i början [en kurs är användbar] innan man har lärt sig alla de 
grundläggande sakerna. Sedan handlar det mer om att bli utmanad i 
jättekomplexa projekt eller svåra uppgifter, det är där man lär sig sedan. 

(IP7) 

En kurs ger ju mer för en person som är junior. Man kan gå kurser men får man 
inte praktisera det så är det ganska värdelöst. 

(IP8) 

När det gäller ledarskapsbiten så tror jag inte att det spelar någon roll hur 
gammal man är. Det kan man alltid ta till sig och jag tror att man kan behöva 
en injektion då och då i de frågorna. Det är olika saker man tar till sig varje 
gång, egentligen kan man gå samma kurs fem gånger. 

(IP9) 
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En av företagsrepresentanterna beskriver svårigheterna kring kompetensutvecklingen av 
deras seniora projektledare: 

Där har man ibland ett bekymmer när man kommer upp en bit, hur gör vi? Då 
kan det handla om olika saker, exempelvis skulle man kunna ha en bra mentor 
eller coach. 

(FTG3) 

Företaget ifråga låter även de mer seniora projektledarna utgöra coacher och stöd åt de mer 
juniora. Detta brukar vara väldigt uppskattat och ger mycket för båda parterna där mentorn 
tvingas reflektera över sitt eget beteende. Ett annat företag berättar att mer seniora 
projektledare kan gynnas bättre av individanpassade lösningar där man exempelvis kan ha 
en extern person som kommer in och coachar under en längre tid (FTG2). 

Intervjupersonernas bild av skillnaden i kompetensutveckling mellan en junior- och en 
seniora projektledare återspeglar den bild som SCB (2005; 2009) presenterar av 
personalutbildning i samhället. Kompetensutveckling i allmänhet och kompetensutveckling i 
form av formella kurser i synnerhet är ovanligare bland äldre projektledare än yngre. 
Anledningarna till detta är självfallet många men det finns uppenbart ett önskemål av olika 
typer av kompetensutveckling. Det är viktigt att en kompetensutvecklingsmodell tar hänsyn 
till detta faktum och utformar kompetenshöjande aktiviteter som är anpassade för 
respektive senioritetsgrad, både innehållsmässigt och till formen.  

Flera av de intervjuade projektledarna ansåg att det var viktigt att det fanns någon typ av 
karriärplan (ex. PL2). Målsättningen med detta var framförallt att arbetsgivaren visade att 
de hade en plan och brydde sig om den enskilda personens utveckling. Vissa upplevde detta 
som väldigt sporrande medan andra ansåg att det var mindre viktigt. Flera 
företagsrepresentanter pratar om lönens relation till projektledarens senioritetsnivå (ex. 
FTG5). Även om flera företag vill främja en karriärväg för projektledarna och tydligt skapa 
olika nivåer har inget av företagen en automatisk koppling till lönen. Lönerna sätts 
individuellt och anses inte vara den främsta motiverande faktorn för kompetensutveckling 
även om det självklart är en viktig del (FTG3). Samtidigt hävdar flera att det ändå blir en 
tydlig koppling mellan vilja att utvecklas och lönekuvertet (ex. FTG4). 

Det är inte så att man får några mer tusenlappar i månaden bara för att man 
når ett visst steg men visst uppmärksammas det. Lönen är inte direkt kopplad 
till certifieringen utom i vissa fall där man ser att det kanske kan behövas en 
liten sporre. Men inte generellt. Skulle jag däremot sätta upp mina 
projektledare på en lista utifrån deras certifieringsnivå så ser man ju att det 
skiljer sig i lön. 

(FTG3) 

Om det är någon som tar till sig mycket och utvecklas så vet självfallet chefen 
om det. Det finns ju med på det sättet men det är inte uttalat att det är kopplat 
till lönen. 

(FTG4) 

Karriärvägar, lönepåslag efter genomförd kompetensutveckling samt bonus i allmänhet är 
intressant att analysera ur ett behavioristiskt perspektiv.  Skinner (1950) fastställer att 
lärande i grunden främjas av yttre stimuli i form av positiv eller negativ förstärkning. Genom 
att tillföra yttre medel i form av höjd lön skulle arbetsgivaren enligt Skinner visa att 
kompetensutveckling är eftersträvansvärt och skapa ett beteende där detta uppmuntras. 
Komplexiteten i frågan skall naturligtvis inte underskattas men empirin visar tydligt att 
flertalet intervjuade projektledare efterfrågar en tydlig karriärväg (ex. PL2). Genom att en 
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sådan finns visar företaget att de ser till varje person utveckling vilket kan minska risken att 
kompetensutvecklingen stagnerar med åren. 

4.5.3 Certifiering 
Att det var möjligt att certifiera sig som projektledare var inte känt bland alla 
intervjupersoner men de som hade hört talas om det såg stora nytta i processen (ex. IP3). 
Genom att tvinga projektledaren att reflektera över sin kompetens och analysera situationer 
som denna har varit med om ses den som en starkt kompetenshöjande funktion (IP11).  Men 
det är även en väldigt bra funktion för att skapa sig en nulägesbild av en projektledares 
kompetens i ett försök att klassificera denna på en viss nivå (IP1). 

Två av de intervjuade företagsrepresentanterna berättar att de har integrerat certifieringen 
i deras kompetensutvecklingsprocess för projektledarna (FTG3; FTG5). Man har skapat en 
tydlig karriärväg för projektledare med nivåer som är direkt relaterade till IPMA:s 
certifieringsnivåer. Argumentet för detta handlar dels om att visa utåt vilken kompetens 
företagets projektledare besitter men också att skapa ett mervärde för de enskilda 
projektledarna och motivera dem att ständigt utvecklas. Samtidigt har inte alla 
projektledare sett fördelarna med systemet. 

Är du modell äldre och har drivit jättestora projekt så syns det redan i din 
profil. Där driver jag inte frågan fullt ut att de måste certifiera sig. De säljer sig 
själva och tror inte att det ger särskilt mycket att certifiera sig. Men om de väl 
skulle göra det så tror jag att de skulle upptäcka att det faktiskt gör det. Många 
andra har sagt att det ger oerhört mycket även om de inte trodde det från 
början. 

(FTG3) 

Företagsrepresentanten hos det andra företaget (FTG5) berättar att man har valt IPMA av 
anledningen att de tittar på både metod och beteende i certifieringsprocessen. 
Certifieringsprocessen kombineras med egna interna kurser som skapar en enhetlig syn på 
hur projekt skall bedrivas inom företaget. Ett annat företag (FTG4) har valt att införa 
certifiering i deras kompetensmodell på prov för att se hur det fungerar. I det fallet sker 
certifiering för de projektledare som har uppnått den högsta nivån som en metod för 
ytterligare kompetensutveckling. 

På frågan om vem certifieringen framförallt gynnar, projektledaren eller företaget, ges lite 
olika svar. Flera av projektledarna ser certifieringen som något att sätta in i sitt CV som visar 
på vilka faktiska kunskaper den enskilde personen har (PL1; PL2). Samtidigt visar samtalen 
med de olika företagsrepresentanterna att flera av dem också ser uppenbara vinster för 
företaget i att certifiera sina projektledare (FTG3; FTG4; FTG5). 

Certifieringsorganisationerna, i synnerhet IPMA, hävdar att certifieringen kan fungera som 
en bra metod för att såväl nivåsätta som kompetensutveckla projektledare (Svenskt 
Projektforum, 2010). Denna bild tycks bekräftas av de intervjupersoner som har analyserat 
processen närmare (ex. FTG3). IPMA:s referensramverk för projektledares kompetens, KiP 
(Svenskt Projektforum, 2007), går in på djup detaljnivå och gör ett aktivt försök att beskriva 
projektledares kompetens. Ur ett analysperspektiv är det intressant att observera att detta 
skapar kvalifikationer som projektledare förväntas leva upp till. I enlighet med Ellströms 
(1992) modell för relationen mellan kompetens- och kvalifikationsbegreppet är det inte 
självklart att dessa kvalifikationer motsvarar den kompetens som faktiskt krävs för att 
genomföra arbetet. Risken är då att det skapas inlåsningseffekter i yrket eller att personer 
som egentligen skulle passa jättebra som projektledare drar sig från att söka det då 
kvalifikationerna ter sig omänskliga. Om certifieringen skall fylla en funktion där den avgör 
en projektledares kompetensnivå är det viktigt att den efterfrågade kompetensen motsvarar 
den faktiskt krävda i största möjliga mån. 
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5 SLUTSATS 
För att skapa en modell över projektledares kompetensutveckling har detta examensarbete 
belyst tre sammanlänkande områden: projektledares kompetens, projektledares 
kompetensutveckling samt deras färdväg från junior- till senior projektledare. Detta kapitel 
sammanfattar examensarbetets slutsatser för att besvara problemformuleringen och nå fram 
till examensarbetets mål i form av modell över projektledares kompetensutveckling. 

5.1 PROJEKTLEDARENS KOMPETENS 
Undersökningen visade på vikten av att tydliggöra vad en projektledares kompetens består 
av. Genom att först fastställa detta kan kompetensutvecklingen utformas på ett sådant sätt 
att alla delar av kompetensen får en chans att utvecklas. Tidigare forskning har många 
gånger valt att specificera långa listor över detta vilket självfallet är intressant ur ett 
innehållsmässigt perspektiv men mindre intressant ur ett lärandeteoretiskt perspektiv. 
Utifrån den senare synvinkeln återfinns IPMA:s övergripande modell, där kompetensen 
består av erfarenhet, teknik samt beteende, närmast den bild som återspeglas i 
undersökningen. Dock fastställer denna studie tydligt att erfarenhet i sig inte är en 
kompetens utan snarare ett medel för att utveckla kompetens. Projektledarkompetensen 
består därmed av teknik respektive beteende, hårda kontra mjuka aspekter. Denna 
fördelning är dock så grov att den riskerar att missa väsentliga delar. Den hårda 
kompetensen motsvaras av det som Ellström (1992) benämner kognitiva 
kompetensfaktorer och den mjuka kan separeras i tre undergrupper: affektiva, 
personlighetsmässiga och sociala. Med utgångspunkt från IPMA:s struktur har därmed 
följande modell över projektledares kompetens utvecklats: 

Erfarenhet Metod

Personlighetsmässiga 
kompetensfaktorer

Affektiva 
kompetensfaktorer

Sociala 
kompetensfaktorer

Kognitiva 
kompetensfaktorer

Beteende

 

Figur 11: Projektledarens kompetens (fritt utifrån Svenskt Projektforum, 2007). 

Beteendefaktorn delas upp i tre separata delar och erfarenheten övergår till 
kompetensutveckling snarare än kompetens (se figur 12). Önskar man specificera innehållet 
tydligare är vedertagen forskning användbar. Metodkompetensen går i detalj att återfinna i 
PMBOK (PMI, 2008) och KiP (Svenskt Projektforum, 2007) berör åtskilliga 
beteendekompetenser inom de sociala kompetensfaktorerna. Det är dock viktigt att även 
belysa de affektiva- och de personlighetsmässiga kompetensfaktorerna. Denna studie har 
bland annat nämnt drivkraft, flexibilitet och noggrannhet. Övrig forskning nämner bland 
annat förmåga att hantera stress och förmåga att se helhetsperspektivet (Gido & Clements, 
2003). Till skillnad från metodkompetenser är kompetenser av denna typ avgörande för 
projektledaren då de ej är möjliga att delegera till någon annan. Om projektledaren inte har 
tillräckligt hög ledarskapskompetens för att foga samman gruppen och föra den åt ett 
gemensamt mål får detta betydligt större konsekvens för projektet än om han eller hon 
saknar vissa faktiska kunskaper. Dessa kan i större mån delas mellan flera 
projektgruppsmedlemmar vilket är en avgörande faktor i frågan om huruvida 
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projektledarkompetensen är en generisk kompetens som går att tillämpa på samtliga typer 
av projekt.  

5.2 PROJEKTLEDARENS KOMPETENSUTVECKLING OCH FÄRDVÄG 
Som nämndes ovan väljer IPMA att låta erfarenhet utgöra en av projektledarens 
kompetenser vilket denna studie starkt ifrågasätter. Erfarenhet i sig är till största del 
ointressant utan det är den kunskap som har förvärvats genom erfarenheten som är 
avgörande för en projektledare. Därmed skall erfarenhet ses som en kompetensutvecklande 
faktor snarare än en kompetens i sig. Examensarbetet bekräftar Wateridge (1997) samt 
Taylor och Woelfers (2009) slutsatser om att detta utgör den främsta 
kompetensutvecklingsfaktorn för projektledare. Frågan brukar dock förenklas alldeles för 
långt och det är viktigt att inse att erfarenhet inte automatiskt leder till kunskap. Som 
Ellström (1992) belyser kan erfarenhet till och med bidra i negativ riktning.  

Kompetensutveckling för projektledare kan komma i många former. Empirin visar 
exempelvis på formella kurser inom olika områden, litteratur, nätverk, seminarier, 
erfarenhetsutbyte på arbetsplatsen, att bli coachad, att coacha och så vidare. Gemensamt för 
alla aktiviteter är att de syftar till att höja projektledarens kompetens men vilken 
kompetensfaktor som utvecklas och i vilken grad kan variera kraftigt. Samtidigt måste 
kompetensutveckling ses i ett större perspektiv än att en individ förväntas tillägna sig en 
viss kunskap under en begränsad tid. Som empirin belyser är syftet med exempelvis en kurs 
snarare att få ett förändrat tankesätt och reflektera över sitt beteende än att tillägna sig ett 
antal färdigpaketerade teorier. Då erfarenhetslärande utgör den enskilt största 
kompetenshöjande aktiviteten enligt såväl teori som empiri måste all övrig 
kompetensutveckling utformas på ett sätt som stärker detta. Thamhain (1989) fastställde att 
hela 39% av projektledares arbetstid går åt till att skapa och utveckla förmågor och som 
Kolb (1984) belyser handlar det lika mycket om att omvandla kunskap som att gripa tag i 
den. Här kan formella kurser fylla en avgörande faktor för att snabba upp projektledares 
utveckling och hjälpa dem i processen att omvandla erfarenheter till faktisk kunskap. Dessa 
kan skapa kognitiva strukturer hos kursdeltagarna som hjälper dem att analysera problem 
de möter i vardagen och på så sätt bidraga till erfarenhetslärandet. De kan också hjälpa 
kursdeltagarna att reflektera över tidigare erfarenheter och därmed bidraga till 
utvecklingen i en annan del av erfarenhetslärandets loop. Vidare ger de ett socialt utbyte 
som värdesätts högt enligt denna studies empiri och som möjliggör en djupare inlärning 
enligt ett social konstruktivistiskt perspektiv. Den kognitiva kunskapen som sådan som en 
formell kurs kan förmedla skall självklart inte förringas, men ur ett 
kompetensutvecklingsperspektiv måste helheten beaktas.  

För att illustrera erfarenhetens koppling till projektledarens kompetensutveckling har 
nedanstående figur skapats. 
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Figur 12: Projektledares kompetensutveckling och erfarenhetslärandets spiral. 

Figuren ovan visar projektledarens samlade kompetens i form av en cylinder vars höjd 
illustrerar projektledarens kompetensnivå. Inuti cylindern illustreras hur projektledaren 
genom sin erfarenhet fullbordar lärandeloopar enligt Kolbs (1984) modell för att därmed 
tillägna sig kunskap och utveckla sin kompetens. Detta förtydligas i figuren nedan som visar 
en begränsad del av cylindern. 

Konkret 
erfarenhet

Reflekterande 
observation

Aktivt 
experimenterande

Abstrakt 
begreppsbildning

 

Figur 13: Illustration av en av looparna i erfarenhetslärandets spiral. 

Projektledaren kan exempelvis erfara en händelse i sitt dagliga arbete, reflektera över denna 
och sätta det i relation till tidigare erfarenheter lagrade i kognitiva strukturer och på så sätt 
sätta ord på händelsen. Slutligen testas den nyvunna kompetensen i verkligheten varpå Kolb 
fastställer att en högre nivå av lärande har skett då erfarenhet har omvandlats till kunskap 
genom en fullbordad loop. Det modellen vill illustrera handlar om vägen uppåt genom 
cylindern. I ett större perspektiv är det viktigt att se erfarenhetslärandets långsiktiga bidrag 
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till kompetensutvecklingen och det går då inte att tala enbart om enskilda loopar då det 
snarare handlar om en kontinuerlig spiral av erfarenhetslärande. Som tidigare belystes finns 
dock inget självklart samband mellan att erfara något och att faktiskt lära sig av det. De 
enskilda looparnas fullbordande och spiralens lutning inuti cylindern är variabel och 
kommer att påverkas av såväl tillfälle som yttre faktorer. Vid vissa tillfällen klarar 
projektledaren inte av att fullborda de enskilda looparna och spiralen kommer på så sätt ej 
vidare uppåt och vid andra tillfällen kan den till och med ändra riktning nedåt vilket 
påverkar projektledarens kompetens i en negativ riktning. Här fyller de övriga 
kompetensutvecklande aktiviteterna en avgörande faktor för att säkerställa 
erfarenhetsspiralens strävan uppåt. Genom att kontinuerligt genomföra exempelvis kurser 
som utvecklar kognitiva strukturer och låter projektledaren reflektera över sina 
erfarenheter kan de enskilda looparna genomföras. Genom att dessutom stärka kursernas 
effekt med exempelvis uppföljande coaching kan spiralens vinkel uppåt ökas. I sig bidrar 
varje enskild kompetensutvecklande aktivitet med en kortvarig kompetensförhöjning inom 
ett specifikt område men om de utformas på rätt sätt och kombineras korrekt kan de fylla en 
större funktion genom att stärka den kontinuerliga erfarenhetsbaserade utvecklingen. 

Studien visade att kompetensutvecklingsformen och innehållet bör anpassas efter 
projektledarnas senioritet. Då allt lärande är avhängigt tidigare erfarenheter och kunskaper 
måste kompetensutvecklingen ta hänsyn till individens kompetensnivå. Som forskning 
antyder bekräftade detta examensarbete att en junior projektledare bör fokusera mer på 
metodkompetensen än beteendekompetensen (ex. Wateridge, 1997). Detta motiveras med 
storleken på de projekt som projektledaren leder där en junior projektledare jobbar 
närmare verksamheten än en senior som anses behöva lägga mer tid på ledarskapsfrågor i 
takt med att antalet projektdeltagare stiger. Kompetensmässigt sker därmed en förskjutning 
från kognitiva kompetensfaktorer till beteendekompetens i takt med att projektledaren blir 
alltmer senior där balansen mellan personlighetsmässiga-, affektiva- och sociala 
kompetensfaktorer varierar. Detta kommer att påverka innehållet i kompetensutvecklingen 
men framförallt formen. Traditionell formell undervisning kan passa för att utveckla 
metodkompetens men är inte alls lika effektiv för att utveckla personlighetsmässiga 
kompetensfaktorer som självförtroende och pondus. I modellen har fyra kompetensnivåer 
markerats för att illustrera olika grader av senioritet. Antalet i sig är inte relevant men de 
fyller en viktig funktion för att illustrera hur kompetensutvecklingen kan anpassas efter 
projektledarens nivå. I figur 14 nedan ges en inblick i förhållandet mellan metod- och 
beteendekompetensen (återigen bestående av affektiva-, personlighetsmässiga- och sociala 
kompetensfaktorer) i respektive nivå och studiens förslag till exempel på 
kompetensutvecklande aktiviteter. 
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Kompetensfördelning 
Metod – blå 

Beteende - röd Kompetensutveckling 

 

 

 

Nivå 1: 
Erfarenhet från projektarbete i olika roller, ex. 
projektmedlem och projektadministratör, förstärkt av 
exempelvis: 

- formella kurser inom metodblocket, 
- lärlingskap som biträdande projektledare hos en 

mer senior projektledare. 

 

 

Nivå 2: 
Erfarenhet av projektledararbete inom mindre komplexa 
projekt, förstärkt av exempelvis: 

- formella kurser inom både metod- och 
beteendeblocket, 

- att bli coachad av en mer senior projektledare. 

 

Nivå 3: 
Erfarenhet av projektledararbete inom projekt av 
medelstor komplexitet, förstärkt av exempelvis: 

- formella kurser inom beteendeblocket, 
- att agera coach åt en junior projektledare, 
- att bli coachad av en mer senior projektledare, 
- att deltaga i seminarier med syfte på 

erfarenhetsutbyte. 
 

 

Nivå 4: 
Erfarenhet av projektledararbete inom komplexa projekt, 
förstärkt av exempelvis: 

- formella kurser inom beteendeblocket, 
- individanpassade kurser, 
- att agera coach åt en mindre senior projektledare, 
- att agera mästare åt en junior lärling, 
- att gå med i olika projektledarnätverk och utbyta 

erfarenheter. 

Figur 14: Kompetensutveckling på olika nivåer. 

Kompetensutvecklingsaktiviteterna ovan illustrerar examensarbetets slutsatser kring 
kompetensutvecklingens anpassning till individens senioritet. Erfarenheten utgör ständigt 
den främsta kompetensutvecklingen och aktiviteterna är valda på ett sådant sätt att de 
stärker detta lärandet i varje enskild fas. Där en projektledare på nivå 1 gynnas av 
varierande typer av erfarenhet från olika roller måste en projektledare på nivå 4 stötta sitt 
erfarenhetsbaserade lärande på ett annat plan. För den seniora projektledaren har allt fler 
av händelserna i det dagliga arbetet förflyttats till det som Granberg (2009) benämner 
rutinfältet och de kompetensutvecklande aktiviteterna är avgörande för att 
kompetensutvecklingen inte skall stagnera.  
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En avgörande skillnad mellan en junior- och en senior projektledare berör kunskapsdjupet 
projektledaren besitter. Enligt Ellströms (1992) handlingsmodell krävs en djupare form av 
kunskap för att hantera oväntade problem än rutinartade arbetsuppgifter. Den seniora 
projektledarens kompetens måste därmed inte bara bli bredare utan också djupare. Där det 
för en junior projektledaren kan räcka med det som Egidius (2009) benämner som 
faktakunskap inom vissa områden krävs en ökad förståelse för att den seniora 
projektledaren skall kunna analysera komplexa problem.  

I en modell för att utveckla projektledares kompetens är det även naturligt att reflektera 
över hur denna kan mätas. Flera företag i empirin berättade hur de ville matcha de 
uppkomna projekten till företagets projektledare varför det var viktigt att den utsedde 
projektledaren ansågs besitta rätt kompetens. För att skapa en långsiktig strategi över 
individens utveckling är det därmed viktigt att följa upp utvecklingen i kontinuerliga 
intervaller. Att mäta kompetens, annat än kognitiva kunskaper, är dock oerhört svårt och 
även om mycket troligen löses i utvecklingssamtal mellan den enskilde projektledaren och 
dennes chef kan en mer strukturerad lösning vara önskvärd. Certifiering av de enskilda 
projektledarna utgör en kraftfull möjlighet att komplettera utvecklingssamtalen för att 
fastställa projektledarnas kompetensnivåer. Genom att certifieringen (genom IPMA) 
dessutom tvingar projektledaren att reflektera över sin egen kompetens kan den dessutom 
ses som en kompetensutvecklande aktivitet i sig. 

För att stärka det erfarenhetsbaserade lärandet är det avgörande att de 
kompetensutvecklande aktiviteterna genomförs på rätt sätt. Tillsammans med erfarenheten 
utgör ett antal aktiviteter den främsta kompetensutvecklingen för projektledare och 
examensarbetet fastställer följande slutsatser kring dessa: 

Den formella kursen Den formella kursen fyller en avgörande faktor i projektledarens 
kompetensutveckling och förekommer på samtliga nivåer, det 
som varieras är innehållet och formen. Innehållsmässigt bör de 
formella kurserna självfallet beröra kunskapsområden som är 
aktuella för respektive fas men framförallt bör en förskjutning ske 
från metodfrågor till beteendefrågor i takt med att projektledaren 
blir allt mer senior. För att relatera till det erfarenhetsbaserade 
lärandet är det viktigt att kursen skapar utrymme för reflektion 
samt ett socialt utbyte mellan såväl deltagare som deltagare och 
kursledning. Det sociala erfarenhetsutbytet är extra viktigt för 
kurser riktade till seniora projektledare och kursen som sådan 
bör därmed ha en uttalad målgrupp för att säkerställa den bästa 
utformningen. Kursen bör syfta till ett ge deltagarna de verktyg 
de behöver, i form av kognitiva strukturer, för att analysera sina 
dagliga erfarenheter för att på så sätt kunna omvandla dem till 
kunskaper. Utformningsmässigt finns fördelar med en tidsmässigt 
kortare kurs med flera på varandra följande heldagar där 
deltagarna kommer ifrån den dagliga verksamheten under en 
längre tid och lättare kan reflektera över tidigare erfarenheter. 
Men det finns även fördelar med den uppdelade varianten som 
ger deltagarna en möjlighet att leva med kursens frågeställning 
under en längre tid och ständigt se kopplingar mellan kursens 
innehåll och den egna verksamheten. Förslagsvis bör båda 
formerna användas då variationen möjliggör flera typer av 
lärandesituationer. 

Mästarlära och coaching Mentorskapet kan delas in i två separata delar där mästarläran 
utgör den ena och består av en längre och tätare samverkan 
mellan en senior- och en junior projektledare. Metoden utgör en 
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kraftfull faktor för att stärka det erfarenhetsbaserade lärandet 
hos en junior projektledare och ger en möjlighet att utveckla 
kompetensen i allmänhet och metodkompetensen i synnerhet. 
Coaching handlar om kortare former av stöd fördelat över en 
längre period där coachen hjälper den coachade att reflektera 
över sina erfarenheter. Metoden är värdefull såväl för den 
coachade som den coachande och används framförallt för att 
utveckla beteendekompetenser. Detta kan ske inom samtliga 
kompetensfaktorer och kan exempelvis handla om stöd för att 
utveckla den sociala kompetensen kring ledarskapsförmågan 
eller personlighetsmässiga kompetensfaktorer som 
självförtroende. 

Erfarenhetsutbyte Alla former av social interaktion där projektledare får möjlighet 
att utbyta erfarenheter och reflektera över sitt eget handlande 
bör främjas. Det kan ske i form av kurser men också i det dagliga 
arbetet i form av möten mellan företagets projektledare eller 
nätverk med projektledare från olika verksamheter. 

Det är dock viktigt att återigen nämna att en kompetensutvecklingsaktivitet aldrig når sin 
fulla potential om den inte sätts i relation till projektledarens långsiktiga 
kompetensutveckling. Det bör finnas en genomtänkt strategi för hur aktiviteterna kan arbeta 
för att stödja det erfarenhetsbaserade lärandet och absolut störst effekt uppnås då 
aktiviteterna kombineras med varandra. En kraftfull metod kan exempelvis vara att gå en 
formell kurs, för att få en teoribildning att analysera sina erfarenheter med, som sedan följs 
upp med coaching som hjälper den dagliga reflektion. Vidare bör all kompetensutveckling ta 
utgångspunkt i den enskilda individen. Som Kolb (1984) antydde har människor olika 
inlärningsstilar och det är absolut inte självklart att den kompetensutveckling som fungerar 
för en projektledare också är bra för en annan. Möjligheten att variera 
kompetensutvecklingen och ta hänsyn till den personliga inlärningsstilen blir därmed 
avgörande för slutresultatet. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar författaren examensarbetets resultat och lägger fram förslag till 
vidare studier inom ämnet. 

6.1 RESULTATDISKUSSION 
Examensarbetet har belyst vikten av att ha en genomtänkt strategi kring 
kompetensutveckling. Studiens empiri visar att det tyvärr är väldigt vanligt att 
kompetensutveckling ses som ett belöningssystem, kompensation för utebliven höjning av 
lön eller en fast budgetpost som skall fördelas jämt över alla anställda. I dessa fall saknar 
man ett övergripande perspektiv och tanke över vad kompetensutvecklingen faktiskt skall 
resultera i. En projektledares resväg från junior- till senior projektledare är lång och inga 
kompetensutvecklande aktiviteter skapar den perfekte projektledaren över en natt. De bör 
dock ses som viktiga pusselbitar vilka hjälper projektledaren i dennes livslånga lärande och 
möjliggör utveckling i vardagen. Erfarenhet är inte, och kommer aldrig vara, synonymt med 
kunskap då det krävs en aktiv insats, från såväl individ som omgivning, för omvandling av 
erfarenhet till kunskap. Som ett stöd i denna utveckling är rätt utformade 
kompetensutvecklande aktiviteter ovärderliga. 

Oavsett hur generella detta examensarbetes slutsatser ämnar vara är det dock ett faktum att 
kompetensutveckling i grund och botten är beroende av den enskilda individen. En viktig 
aspekt som inte har belysts i arbetet handlar om individens motivation. Alla individer drivs 
av olika motivationsfaktorer och det skall absolut inte ses som självklart att alla 
projektledare eftersträvar en kontinuerlig utveckling. Han eller hon kan exempelvis vara i en 
livssituation där det arbete denne har vid tillfället passar bra eller så trivs projektledaren 
helt enkelt på arbetsplatsen och vill inte flytta vidare enbart för att få en möjlighet att leda 
större projekt. Vidare har alla personer olika inlärningsstilar och det som passar för en 
person behöver inte fungera för nästa. Metoder som coaching och mentorskap är exempelvis 
oerhört beroende av de inblandade personernas inställning och personkemi. Formella 
kurser kan utformas på olika sätt där en person föredrar diskussioner och en annan egen 
inläsning. En modell kan dock fungera som ett stöd som belyser vad som är viktigt att beakta 
och en utgångspunkt för vidare individanpassning mellan chef och enskild medarbetare. 

6.2 METODDISKUSSION 
Tillvägagångssättet för denna studie har varit en kombination av teoretiska 
fördjupningsstudier och empiriska analyser grundade på intervjuer och observationer. 
Metoden anses i efterhand väl anpassad för att besvara arbetets frågeställningar även om 
det empiriska materialet troligtvis hade kunnat begränsas något. Metoden att kombinera 
intervjuer med projektledare och företag visade sig kraftfull då det gav en inblick i den 
enskilde medarbetarens- såväl som den stora organisationens perspektiv. Möjligen hade 
deltagande observationernas bidrag till slutresultatet kunna presenterats tydligare även om 
de fyllde ett mer underliggande syfte och påverkade studien i flera aspekter längst resans 
gång. Om studien skulle genomföras på nytt skulle metoden troligen kvarstå men ett mer 
genomarbetat empiriskt urval skulle rekommenderas för att begränsa empirin men ändå 
uppnå samma effekt.  

6.3 VIDARE FORSKNING 
Under examensarbetets gång har många sintressanta aspekter på kompetensutveckling fått 
lämnas oberörda av avgränsningsskäl. Den största handlar om organisationen och företagets 
perspektiv på ämnet. Det finns mycket forskning runt begreppet lärande organisationer och 
hur kunskap bäst utvecklas och förvaltas inom ett företag (ex. Senge, 2006 och Örtenblad, 
2009). Detta perspektiv bör vara intressant att belysa för att lyfta 
kompetensutvecklingsmodellen till en högre nivå. Då skulle även Kolbs (1984) 
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erfarenhetsmodell kunna kompletteras med modeller om hur organisationer lär, exempelvis 
genom Agyris modeller för single-loop- och double-loop-lärande (Agyris, 1993). Utifrån 
detta perspektiv skulle modernare organisations- och managementforskning kunna knytas 
närmare och begrepp som knowledge management och företags projektkompetens belysas 
(ex. Söderlund, 2005). 
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8 BILAGOR 

8.1 INTERVJUGUIDE 
Detta dokument ligger till grund för de semi-strukturerade intervjuer som genomförs inom 
ramen för examensarbetet. Den fetmarkerade texten utgör själva frågeställningen som alltid 
togs med vid varje intervju. Den underliggande texten användes för att föra samtalet framåt 
då det behövdes. 

8.1.1 Kursdeltagare 

Inför kurs 
Bakgrund 
Namn:  
Företag: 
Yrke: 
Bakgrund: 

1. På en skala från 1 till 10, hur senior skulle du klassificera dig som 
projektledare? 

 

Kompetensutveckling 
2. Vad anser du är projektledarens främsta uppgift? 

 

3. Vilken kompetens anser du är viktig för en projektledare? 
Hårda kontra mjuka kompetenser? 

 
4. Hur anser du att din projektledarkompetens utvecklas bäst? 

Kurser, erfarenhet osv. 

5. Hur har du utvecklat din projektledarkompetens? 
Vilken typ av kompetensutveckling har du deltagit i? 

6. Hur sker kompetensutveckling i ditt dagliga arbete? 
Förekommer det något erfarenhetsutbyte mellan projektledare på din arbetsplats? 
Ges det någon chans till reflektion i arbetet? 

7. Vilka erfarenheter av en coach/mentor har du i din projektledarroll? 
Vilken funktion tror du att sen sådan skulle kunna fylla? 

8. Vilka erfarenheter har du från andra arbetsuppgifter än projektledarrollen 
som du anser gynnar dig som projektledare? 

 

9. Hur tror du att din arbetsgivare ser på kompetensutveckling för 
projektledare? 
Finns det någon central mall som man följer eller är det individanpassat? Hur ser 
den ut? 

10. Hur skulle du vilja att din framtida kompetensutveckling såg ut för att du skall 
utvecklas i rollen som projektledare? 
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Exempelvis kombinera kurser i olika steg, mentorer och så vidare. 

11. Vad motiverar dig att utveckla din kompetens? 
Är det viktigt att det finns en tydlig karriärväg? 

12. Har du någon erfarenhet av en kompetensutvecklingsmodell för 
projektledare? 

 

13. Vad anser du om certifiering av projektledare? 
Har du någon personlig erfarenhet? 
Skulle du vilja certifiera dig, varför? 

Kursen 
14. Vad har du för förväntningar på kursen som du skall gå? 

Vad hoppas du få ut av kursen? 
Varför just Frontit? 

15. Vilken funktion fyller kursen i din kompetensutvecklings som projektledare? 
Vems initiativ är det att du går kursen? 
Varför går du den just nu? 

Efter kurs 
1. Vad tyckte du om kursen du gick? 

Motsvarade innehållet förväntningarna? 
 

2. Vad tyckte du om undervisningsformen? 
Gav den dig möjlighet att utvecklas eller ser du något alternativ som hade varit 
bättre för dig? Exempelvis förhållandet mellan lärarledd undervisning, diskussioner 
mellan deltagarna, rollspel etc.  
 

3. Hur skulle du säga att kursen utvecklade din projektledarkompetens? 
Utvecklas både mjuka och hårda kompetenser?  
Utvecklande även utanför rollen som projektledare? 
 

4. Vad tar du med dig från kursen i ditt dagliga arbete? 
Vilken effekt tror du att den kan ge på kort respektive längre sikt? 
 

5. Har du någon idé om hur man skulle kunna stärka effekten? 
 

6. Tror du att en uppföljning av någon form skulle vara värdefull? 
Hur skulle du vilja att det var utformat? 
 

7. Sker det någon uppföljning på kursens innehåll på din arbetsplats? 
 

8. Vad ser du som nästa naturliga steg i din kompetensutveckling? 
Hur tror du att kompetensutveckling genom kurser kommer förhålla sig till 
kompetensutveckling i det dagliga arbetet? 
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8.1.2 Företag 
Bakgrund 
Namn:  
Företag: 
Yrke: 
Antal anställda: 
Antal projektledare: 

Kompetensutveckling 
1. Hur bedriver ni kompetensutveckling här?  

Är det en del av en färdig karriärmodell? 
Vilket tidsperspektiv har ni? 

2. Hur har ni arbetat för att ta fram er modell? 
 

3. Vilken kompetens anser du är viktig för en projektledare? 
För junior- respektive senior projektledare? 

4. Vad kännetecknar en projektledare med låg respektive hög kompetens? 
Är det erfarenhet eller kunskap som är avgörande? 
Hur återspeglas detta i komplexiteten på projekten? 

5. Skiljer sig kompetensutvecklingen för juniora- respektive seniora 
projektledare? 

 
6. Hur anser du att kompetensen utvecklas bäst? 

Gäller samma sak för juniora- och seniora projektledare? 
 

7. Sker det något erfarenhetsutbyte mellan era projektledare? 
 

8. Har ni någon erfarenhet av coachning, intern eller extern, som ett verktyg för 
att stärka projektledares kompetens? 

 

9. Vad ger en kurs i projektledning? 
Kortsiktigt, långsiktigt. 
Hårda delar jämfört med mjuka delar. 

10. Hur motiverar ni era projektledare att kompetensutveckla sig? 
 

11. Tidigare forskning har visat att oproportionellt stort fokus läggs på hårda 
kunskaper i projektledarutbildningar. Hur tror du att man bäst kan förmedla 
de mjukare kompetenserna? 

 

12. Hur bör andra ledarerfarenheter värderas, exempelvis som linjechef, för en 
projektledare? 
Naturlig karriärväg projektledare->linjechef eller kan det vara tvärt om? 
Uppmuntrar ni era projektledare att ta andra roller? 
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Certifiering 
13. Bör certifiering vara en del av kompetensutvecklingsmodell anser du? 

Vilket är det främsta argumentet för certifiering? 
Vilken modell? 

14. Hur stor efterfrågan tror du att det är på certifierade projektledare? 
 

15. Är certifiering primärt riktat mot projektledaren som individ eller den 
organisationen han eller hon verkar inom? 
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