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Sammanfattning 
Projekt är något som många företag bedriver. Hur företag väljer att organisera projekt beror på 
hur deras verksamhet är organiserad, vilket medför att projekt leds på olika sätt. Dock är det 
väldigt vanligt med en såkallad projektledare bland flera olika typer av projekt. Denna persons 
roll, befogenheter och uppgifter är något som är utav stor vikt utifrån ett konkurrans avseende, då 
flera aktiva projektföretag pekar på att projektledning är en kärnkompetens. Detta leder till 
funderingar på hur en projektledare jobbar och hur metodiken ser ut för en person som leder ett 
projekt. Finns det några bestämda metoder och verktyg eller är det enbart personens drivkraft 
och ledarförmågor som ror ett projekt i mål. 
 
I detta arbete presenteras en studie på hur företaget Scania bedriver sina utvecklingsprojekt med 
en fokus på vilken roll en projektledare har och vad personen gör i praktiken.   
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Abstract 
Project is something that many companies are engaged whit. How a company chooses to 
organize projects depends on how the companies operation is organized. This means that 
projects are led differently. However, it is very common whit a project manager in all project 
types. This person's character, authority and duties are something that is of a great importance 
from a competitiveness perspective, several active project companies indicate that project 
management is a core competency. This leads to thoughts on how a project manager works and 
how the methodology looks for a person who is leading a project. Are there any specific methods 
and tools, or is it only the person's driving force and leadership ability that runs a project to it is 
goal. 
 
This work presents a study on how the company Scania manages its development projects, with 
a focus on what character a project manager has and what he practice.
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I dag väljer många företag, stora som små att involvera projekt i sin verksamhet. Ett projekt kan 
definieras som en unik uppgift som ska göras under en viss tid och med ett tydligt mål. Det kan 
handla om att till exempel utveckla sin verksamhet, lansera en ny tjänst eller en ny produkt. 
Numera består mycket av arbetet i just projektform. 
Hos projektintensiva företag, där projekt praktiseras på regelbunden basis, har man vanligtvis 
etablerad en projektmodell. En projektmodell kan beskrivas som en färdig mall för hur ett 
företag ska gå till väga, då ett projekt ska verkställas. Modellen kan innefatta bruksanvisningar 
för hur förstudie, organisering, ledning, utförande och avslut av ett projekt ska gå till. 
Projektmodellen är utarbetad för att passa det specifika företagets verksamhet och organisation. 
Detta medför många olikheter för hur företag arbetar i projekt, till exempel hur man leder sina 
projekt framåt - projektledning. Några likheter som finns företag emellan är bland annat de 
ingående medlemmar i ett projekt och dess roller. Rollen som projektledare är en befattning som 
är vanlig bland majoriteten av projektarbeten hos företag, dock kan dess uppgifter och 
befogenheter vara skilt. En Projektledares primära uppgift är att driva ett projekt framåt. Med 
hjälp utav olika verktyg, metoder och aktiviteter ska han eller hon ro ett projekt i mål. Fler aktiva 
projektföretag menar att projektledning är en kärnkompetens i ett konkurrans avseende. 
Detta öppnar för frågor och tankar kring vilken roll och betydelse en projektledare har för ett 
projekt samt hur projektledning bedrivs. 
 
1.2 Val av företag 
Industriföretaget Scania i Södertälje utanför Stockholm, har en utarbetad projektmall med 
innefattande ledningsprinciper där projektledare har en etablerad position. Scania anses vara ett 
exemplariskt företag att studera hur ledning utav projekt går till och hur en projektledares roll ser 
ut, då det är ett ledande projektintensivt företag i Sverige. 
 
1.3 Frågeställning 
Vad innebär det att vara projektledare för ett utvecklingsprojekt? 
 
1.4 Syfte 
Ändamålet med detta arbete är att utreda hur en projektledare på Scania driver ett 
utvecklingsprojekt. Studien kommer även att avse vilken roll och betydelse en projektledare har 
för verkställandet av ett utvecklingsprojekt. 
Detta uppnås genom att studera befintlig litteratur kring projektledning och de teoretiska 
kriterierna för rollen som projektledare. Vidare kommer vissa delar av Scanias Product 
Development process undersökas, då denna studie avser projektledarens roll. Intervju med en 
projektledare kommer att hållas. Detta ska sedan jämföras, det vill säga vad teorin beskriver och 
om den stämmer med verkligheten. 
 
1.5 Avgränsningar 

• Företaget som kommer behandlas är Scania, detta blir en avgränsning vad gäller hur en 
projektledarens roll kan se ut generellt i olika företag. 

• Focus kommer att ligga på projektledarens roll och projektledning inom 
utvecklingsprojekt. Djupare studier utav företagets hela PD Process kommer inte att 
göras. 
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• Ingen analys kommer göras av projektorganisation då detta inte anses vara relevant för 
studiens syfte.  

• Avdelningarna inom Scanias Product Development method, Pre – development och 
Product Follow – up, kommer inte att beskrivas då arbetet har sin fokus på Continuos 
Introduction. 

2 Metodik 
 
2.1 Litteratursökning 
Tillvägagångssätt för arbetet, började med en litteratursökning bland bokverk och publikationer 
inom området projektledning och projektledare. Sök ord som användes var; projekt, 
projektledning, projektstyrning, ledning utav projekt och projektledare. Detta för att få en 
grundläggande kunskap inom området. 
Dessutom har information hämtats från Scania i form av Scanias Product Development Process 
och som komplement har intervju hållits med en projektledare. 
 
2.2 Analysarbete 
Den inhämtade informationen delas upp i mindre delar för att kunna studera varje del för sig. 
Först delas ordet projektledning upp i dess innefattade faser, funktioner och metoder. Vidare 
studeras vikten av ledarskap och de utmaningar som finns i utvecklingsprojekt. Sedan plockas 
projektledarens roll isär i olika profiler, för att i detalj studera vilka kriterier och skickligheter en 
projektledare bör ha och hantera. 
 
3 Teoretisk referensram 
 
3.1 Projektledning 
För att enklare förstå hur ledning utav projekt kan se ut delas det upp i olika faser. 
 
Faser och projektledarens funktion 
Att dela in projekt i periodiserade faser ger en tydlig bild av det arbete som ska göras. Vid varje 
övergång mellan två olika faser finns så kallade decision points eller milestones. Deras funktion 
är att kontrollera allt som ska göras enligt planeringen vid olika tidpunkter, för att sedan kunna 
fatta beslut om projektet ska gå vidare till nästa fas. En ny fas kan inte starta förens den pågående 
fasen är avslutad. Vanliga förekommande ledningsfaser är förstudie, upp start, planering, 
genomförande och avslut. 
De grundfunktioner som en projektledare kan använda sig utav för att kunna leda ett projekt 
presenteras i Eric Verzuhs ”The fast forward MBA in project management”. 
 

• Projektdefinition, sammanställs i upp starts fasen och sätter grunden för projektet. Här 
ska projektledaren fasställa förslaget, mål och riktlinjer för projektet. Svarar på frågorna, 
varför gör vi detta? Vad betyder det att vara framgångsrikt? Svaren blir grunden till att 
göra alla beslut i projektet eftersom de beskriver kostnad – tid – kvalitets balans och 
kopplar projektet till dess syfte för organisationen. Etablera ledningsinstrument, fastslå 
vilka personer och avdelningar som är inblandade och deras roller i projektet. 
Dokumenterar överenskommelser av beslut och strategi vilket lägger grunden för 
genomförandet. Detta dokument blir ett avtal som projektledaren kan referera till under 
projektets gång för att hålla alla inblandade till deras ansvar i projektet. Dokumentet 
kallas för ”Projekt rules”. 
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• Projektplan, vid sker i planeringsfasen och innefattar alla nödvändiga delar och samlar de 
detaljer som krävs för att uppnå det slutgiltiga målet. Givet av riktlinjerna, vem som ska 
göra jobbet, när det ska göras och hur mycket det kommer att kosta. 

• Projektkontroll, utför under alla faser och innefattar alla aktiviteter som håller projektet i 
rörelse mot mål. De aktiviteter som utförs är: 

o Läges kontroller, mäter projektets status och frekvent identifierar avvikelser. 
Detta medför at det blir smidigare att lösa problem tidigt. Denna metod fungerar 
även som en feedback mekanism, validerar utmaningar i planen och kostnad – tid 
– kvalité balansen. 

o Kommunikation, är kritiskt i att kontrollera ett projekt, eftersom det håller alla 
medlemmar koordinerade och medvetna om projektets läge. 

Dessa funktioner är i huvudsak de ledningsinstrument en projektledare har. Funktionerna är 
sekventiella, då ett projekt ska måste definieras, planeras och kontrolleras kontinuerligt. 
 
Metoder för uppföljning 
Med uppföljning menas en regelbunden hantering och tillsyn av projektets milstolpar, det vill 
säga hur projektet följer projektplanen. En uppföljning bör göras minst en gång i månaden, där 
det är vanligt att projektledaren sammanställer en lägesrapport för projektet. Lägesrapporter är 
ett verktyg för projektledaren att kommunicera till alla medverkande parter. Rapportera är 
standardiserat utformade med huvudsyftet att peka på de avvikelser som uppstått. Projektläget 
kan även visas genom en färgkod där grön betyder följer plan, gul – avvikelse från plan som går 
att hantera utan hjälp, röd – avvikelse från plan som behöver hjälp. 
En Slutrapport är ett viktigt dokument som sammanställs efter ett avslutat projekt, syftet är att 
samla de erfarenheter man fått för att kunna ta del av vid liknande framtida projekt. 
Anledningen till att följa upp ett projekt är för att säkerställa att det planerade resultatet kommer 
att lyckas inom tid och kostnad. Just dessa delar att kontrollera resultat, ekonomi, tid, att följa 
upp och sammansälla projektstatus är centrala arbetsuppgifter för en projektledare. 
 
Metoder för riskhantering 
En vanlig förekommande punkt inom området projektledning är risk/osäkerheter. 
 

”Osäkerheter omfattar både möjligheter och risker” - Antvik och Sjöholm 
 
Författarna syftar till att många projektledare ofta ser det negativa med osäkerheter, och inte de 
möjligheter som kan finnas. Vidare definieras osäkerhet som en informationsbrist, det vill säga 
skillnaden mellan den verkliga och den önskade information vid utförande av en uppgift. 
En metod som projektledaren kan tillämpa är att undersöka vad som hänt i tidigare liknande 
projekt, där det kan finnas risk relaterad information. Så som planerade och verkliga prestationer 
som indikerar vad den verkliga kostnaden var och hur den planerade tiden blev, en ”problem 
logg” som visar de oväntade utmaningarna och med en redogörelse hur de besegrades och 
dokumentation av kundens tillfredsställelse. 
 
3.2 Projektledaren 
Projektledare är den som ansvarar för att driva ett projekt till mål. De har visionen, motivationen, 
för människor samman och ser till att arbetet blir gjort. Detta utförs med en rad olika uppgifter 
som planering, organisering, styrning, uppföljning och rapportering, men även att engagera och 
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motivera projektmedlemmar(Antivk och Sjöholm, 2005). Utgångspunkten till ett bra ledarskap 
är ett tydligt mål. Sedan gäller det att rekrytera rätt personal med de önskade kunskaperna och 
kompetens för att lösa diverse uppgifter. Målet ger klara riktlinjer för projektledaren att delegera 
arbetsuppgifterna till projektmedlemmar och det som förväntas av dem. 
 
Rollen 
Denna roll kan inte beskrivas enbart i termer av de projektlednings funktioner eller dess 
arbetsverktyg. Det måste också förstås att det primära ansvaret av projektledning är att leda alla 
intressenter, kunder, företagsledning, säljare och projektteam, och uppmuntra laget att arbeta 
tillsammans under projektets gång. Att leverera ett framgångsrikt projekt kan kräva varje 
funktion, metod och verktyg som är presenterade, men ingen av dessa tekniker kommer att räka 
om inte ledaren vill leda. Projektledaren är katalysatorn som lyfter hela projektet och sätter det i 
rörelse. Egenskaper som energi, attityd och engagemang ger kraft. 
Rollen avser mycket kommunikation, detta innebär fastslå avtal om mål, koordinera människor, 
upptäcka och lösa problem och hantera förväntningar. Detta betyder att allt från startpunkten för 
arbetet, genom riskhantering, detalj planeringen och alla projektlednings tekniker är tillsammans 
metoder för kommunikation. Kommunikation är en vital skicklighet för en ledare. Projektledare 
bör ha förmågan att skriva och tala tydligt, leda möten effektivt och lösa konflikter konstruktivt. 
De behöver också vara bra lyssnare och förstå vad som verkligen är sagt. 
 
Tre idealprofiler 
Inom litteraturen kring projektledarskap syftar många författaren till studier och undersökningar 
som gjort på vilka förmågor och egenskaper en projektledare ska ha. Detta är något som inte 
kommer redovisas utan från dessa långa önskelistor av egenskaper och förmågor går det att 
urskilja tre stycken ledarprofiler. Dessa är naturligtvis inte de ända, fast omfattar rätt många 
typer av ledare och ger en bra bild på de mest vanliga profiler. 
 
Projektmakaren 
Söderlund använder sig utan en artikel skriven av Shapira och Berndt som pekar på 
projektledarens betydelse för de undersökta projekten. Denna studie visade att alla stora projekt 
hade en kraftfull entreprenör som skapade visionen, som ”sålde in” idén och övertygade andra 
om den nytta det sökta resultatet kommer tillföra.  Fördelen med denna ledarstil är att det på ett 
eller annat sätt krävs entreprenörkvalitéer för att driva osäkra och komplexa projekt. Denna 
entreprenör inriktade ledarprofil kallas för projektmakaren. 
 
Profilen karakteriseras av en idérik person med förmågan att se flera visioner. Ett problem med 
detta är att personen har ett överskott på idéer och lösningar i förhållande till rimligheten av det 
som går att genomföra. Vilket medför en frustration i omgivningen ledaren har kontakt med.  
 
Projektmakaren har sina tankar och kreativitet som utgångspunkt till sitt handlande. Historien 
används som en kritisk utgångspunkt, exempelvis så kan ledaren förstorar ett tidigare projekts 
betydelse och pekar på att det aktuella projektet kommer ha samma innebörd. Eller att peka på 
det som tidigare gjorts, som måste förbättras och att arbetet är nödvändigt för företagets framtida 
överlevnad.  Det som står centralt för profilen är att driva idén bakom projektet, vilket gör att 
personen står för projektgenereringen och balanseringen mellan den rationella övertygelsen och 
den emotionella påverkan. Denna ledarprofil hittas oftast i förändringsprojekt, vissa innovativa 
utvecklingsprojekt och nya affärsprojekt. 
 
Projektverkaren 
Ledarprofil nummer två presenteras som projektverkaren denna beskrivs som den moderna 
projektledaren. Profilen utgår ifrån att ta sitt arbete som ett projekt och rättar sina rutiner efter det 
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aktuella projektet. Detta är personen som hävder ”lite snack och mycket verkstad”, med fokus på 
handling och anser att mycket diskussion är onödigt. Profilen använder sig utav idén som en 
grund och sammanställer denna konkret och enkelt, genom exempelvis de grundfaktorer som 
gäller för det sökta resultatet och en tidsram. Personen har en aktiv läggning, självdriven och är 
handlingsorienterad, ofta kritisk mot den övriga organisationen och utmanar den reguljära 
verksamheten, till exempel linjeorganisationen. 
 
”Som projektledare ska du jaga, jaga, jaga. Det ska levereras, om någon inte levererar då ska jag 

jaga tills det är levererat” – Projektledare, utvecklingsprojekt. 
 
Kännetecken för profilen är användningen av uppmärksamhetsskapande faktorer i syfte att skapa 
handling vilket bidrar till en ökad fokus på projektet. Att personen använder egna metoder för att 
hjälp projektet är vanligt. Denna person kan lätt uppfattas som kaxig och arrogant, då ledartypen 
handlar utanför de fasta sociala strukturerna, dock kan denna person vara socialt och verbalt 
begåvad. Utifrån de klassiska ledningsinriktningarna tyder denna profil att vara 
relationsorienterad, men på ett medvetet rationellt sätt, då uppgiften och projektet är det som är i 
prioritet. Projektverkaren hittas i utmanande förändrings – och utvecklingsprojekt. I projekt där 
företaget är osäkra på om det är genomförbart. (Söderlund, 2005) 
”Projektverkaren tenderar att använda sig av olika kombinationer av separerings och 
kopplingslogiker för att driva igenom projektet.” – chef som medverkat i söderlunds studier. 
 
Projektstrukturalisten 
Utifrån den klassiska projektledningslitteraturen framträder en profil som är planerad, 
strukturerad och har en känsla för administration. Denna person utgår inte mycket ifrån visioner 
och idéer, utan lägger mycket kraft på effektivitet.  Detta leder till namnet för denna profil, 
projektstrukturalisten. 
 
Grundstenarna för strukturalisten är noggrannhet, teknik och planering. Planen och planering 
ligger till grund vid diskussion och analys av projektets läge. Projektledaren är relativt 
separeringsorienterad, vilket innebär att hitta gränssnittet mellan delsystem och projektfaser. 
Profilen har ofta en god tekniskkunskap och har en uppfattning att en projektledare egentligen 
inte behövs. Projektstrukturalisten brukar arbeta inom de komplexa projekten, vilket kan vara 
alla typer och projekt, men oftast i utvecklingsprojekt där osäkerheten anses vara liten. 
 
Ledarskap 
Att vara en projektledare kräver i många fall en kunskap inom det område man arbetar, men även 
goda ledaregenskaper. Det är vanligt att företag prioriterar de tekniska kunskaperna hos en 
projektledare än personens förmåga att leda. Detta fungera ofta bra för små projekt, men kan 
vara fel vid större. Antvik och Sjöholm tar upp denna aspekt med projektledares förmåga att leda 
och pekar på att detta är en framgångsfaktor. Vilket medför att ett dåligt ledarskap brukar vara 
det som är grunden till ett svårare genomförande av ett projekt. Författarna visar på en studie 
gjord under en längre period av forskarna Gunnar och May Selin. I studien deltog flera tusen 
projektdeltagaren som svarade på frågor berörande varför inte projekt gåt bra respektive inte gör 
det. Resultatet visade att majoriteten pekade på att ledarskapet var den främsta variabeln. 
 
Ledarskap i utvecklingsprojekt 
Söderlund presenterar ledarskap i utvecklingsprojekt, här föreligger ofta inget formellt kundkrav, 
dock pekar man på att en utomstående aktör från en annan avdelning finns och fungerar som 
beställare. Vilket medför att projektledaren talar man om ”vad kunden vill ha”. En anledning till 
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detta är för att enklare hantera problem, då projektledaren kan hävda att detta är ett kundkrav. 
Vidare presenteras tre olika utmaningar för en projektledare. 
 

• Osäkerhetsproblematik, innebär då det råder en oklarhet på vad som ska göras, vilken 
nytta projektet har och vilka åtgärder och aktiviteter som krävs för att utföra projektet. 
Även hur och vilka aktiviteter som ska prioriteras. 

• Tidsbegräsningsproblematik, yttrar sig främst vid organisering under en tidspress i olika 
faser i projektet. Ledarskapet riktas mot att hantera tidspressen i arbetet taktiskt med en 
kunskapsintegration, detta med hjälp utav olika milstolpar och avstämningar. 

• Okändhetsproblematik, då de inblandade parterna inte tidigare arbetat tillsammans, har 
de ändå ofta en bra uppfattning om varandras kunskaper och kompetens. 
Projektledarens huvuduppgift blir att bryta de invanda arbetssätten och de förutfattade 
meningar deltagarna har mot varandra för att enklare utöva en kunskapsintegration. 

 
4 Empiri 
 
4.1 Scania Product Development Process 
Scanias Product Development Process PD process refererar till den fortlöpande utvecklingen av 
företagets produktportfölj.  Product development method är ett standardiserat tillvägagångssätt 
för produktutveckling som tillämpas i företagets PD process. Metoden blev introducerad av 
Scania för att få ett flöde i verksamhet för att säkerställa kvalité och tajmingen för de produkter 
som ska tas fram. Denna metod beskriver det tillvägagångssätt de arbetar för att genomföra ett 
projekt. Centrala delar i PD metoden är Pre-development, Continuous Introduction och Product 
Follow-up. 
 
4.2 Ledning och utveckling av PD metoden 
En ledningsstruktur och ett antal tvärfunktionella besluts forum har etablerats för PD metoden. 
Detta i syfte för att säkerställa att nya förbättringsidéer blir undersökta och tidigt samordna deras 
möjligheter till att genomföras. Ledningen för avdelningen Research and Development äger PD 
metoden. De som är ansvariga för de olika typerna av projekt har ett övergripande ansvar för 
utvecklingen och klargörandet av PD metoden. Vidare redogörs en heltäckande ledningsstruktur 
av projektkontor och ledning för linjeorganisation. 
 
4.3 Continuous Introduction 
 
Introduktion 
Inom fortsättningsstadiet i PD metoden ska utveckling av nya prestanda steg göras, i syfte att 
möta nya kundkrav eller att förbättra den nuvarande produkt serien. De flesta uppgifterna i denna 
avdelning är ”A-orders” vilket innefattar de produkter och den service som är en del av Scanias 
standar produkt serie. Dessa delas up i fyra olika typer små, snabba, medium och tunga. Snabba, 
medium och tunga orders är leda av en projektledare anställda hos Projekt kontoret. Ledningen 
är koordinerad av den etablerade ledningsmodellen. Denna modell beskriver främst hur PD 
metoden är tillämpad på tunga orders, men även på de snabba och medium orders. Till dessa två, 
finns olika checklistor och riktlinjer för att klargöra och rapportera för de olika order typerna. 
Ett godkännande direktiv från de mötena inom pre – development, är det gröna ljuset för projekt 
inom continuous Introduction. Ett startat projekt inom denna del blir avslutad då produkten är 
marknadsförd, satt i produktion och är såld till kund. 
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4.4 Ledningsmodellen för Contiuous Introduction 
Utgångspunkten för ledningsmodellen är att definiera ”vad och när” för linjeorganisationen som 
kommer att svara ”vem och hur”. 
 
Milstolpar och faser – vanliga delmål 
Projektledningen är uppdelat i fem faser förstudie, utveckling, verifiering, implementering och 
avslut. Varje fas bryts upp i ett antal milstolpar. Syftet med milstolparna är att öka takten för 
uppföljning, ge ett mer fokus på den närliggande framtiden och att hjälpa organisationen att 
leverera det rätta resultatet i rätt tid, med den sökta kvalitén och kostnaden 
 
4.5 Ledarens roll i projektets faser 
En projektledares ansvar är att koordinera och driva projektet som en helhet samt hantera alla 
överträdande projekt problem. 
 
Förstudie 
Tillsammans med de personer som är involverade i projektet ska projektledaren ansvarsfullt 
analysera förutsättningarna att delegera arbete och de specifika produktkraven. De alternativa 
lösningarna undersöks och projektet är tvingat att studera den ”lesson leard” från tidigare 
liknande projekt och produkter. Detta lägger grunden för informationen till projektet och 
projektledaren dokumenterar och formulerar en projekt definition som innehåller: 
 

• Förväntad vinst 

• Produkt koncept 

• Kostnad och investering mål 

• Produkt mål 

• Tidplan 

• Nödvändiga resurser 

• Produkt modell, i form av ritningar eller hårdvara 

• Aktiviteter 

• Kompletterad begränsning 

När allt detta är gjort och projekt definitionen är klar, ska beslut fattas med hjälp av ett möte om 
projektet ska gå vidare. Vid ett klartecken fortsätter projektet in i fas två. 
 
Utveckling 
Fas två innebär start av framställning av produkten baserat på projekt definitionen som fastslog i 
fas ett. Med fas två kommer en ansökan från projektledaren om investeringskapital och 
preliminär planering av när och vilken grad av volym produkten ska komma i produktion och bli 
introducerad till kunderna. I slutskedet fattas beslut i ett möte om projektet ska gå vidare eller 
inte. 
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Verifiering 
Här har finansieringen kommit in och det slut datum är spikat. Detta medför svårigheter att göra 
ändringar på produkten, dock finns det fortfarande tid att ”review” slut produkten. Produktens 
kostnad blir verifierad och alla identifierade avvikelser blir korrigerade. Tillsist ett möte för att 
stämma av om projektet har gjort allt som det ska i denna fas för att sedan gå vidare till fas fyra. 
 
Implementering 
I fas fyra är fokus på slut tiden ännu större än i tidigare faser. I detta steg ska allt vara så gott som 
klart för produktion, där produkt processen är verifierad enligt den normala produktions takt. 
Produktionen i sin tur kontrollerar att Scania och dess underleverantörer kan producera på max 
nivå. 
 
Avslut 
Under den sista fasen är produkten framtagen till marknaden och den servicen för att hantera 
produkten är tillgänglig. Då produkten går i produktion, sluter sig projektdeltagarna till en 
workshop kallad ”project experience review”, resultatet generar en slutrapport sammanställd av 
projektledaren och som godkänns av ledningen från projekt kontoret, när detta är gjort, är 
projektet avslutat. 
 
4.6 Projektledaren 
Vid start utav ett uppdrag ska projektledaren formatera en grupp genom att vända sig till de 
aktuella linjeorganisationer och ber om personal. Sedan ska en projektdefinition sammanställas, 
på vad som ska göras. En tydlig tidsplan, en så kallad master plan och dess under liggande 
detaljerade planer. Under projektets gång ska personen vara uppmärksam på avvikelser som är 
signifikanta och rapportera detta. Till exempel om projektet ligger efter i tid så ska 
projektledaren se till att få in mer personal. Som projektledare på Scania tittar man på projektets 
status/läge med hjälp av olika system. En checklist for project manager, som innefattar det som 
ska ha gjorts inom en viss fas, innan det kan fortsätta in i nästa. Exempel på en punkt är ”lessons 
learned” – slut rapport, från gamla liknade projekt har samlats in och lästs. Vidare finns en 
checklist för fas två och så vidare. Sedan är också master planen med dess utlagda faser, som 
anses vara ryggraden för hur en projektledare jobbar.  
Sammanfattningsvis är master planen, med dess fasövergångar, detaljplanering och olika 
checklistor projektledarens verktyg för att leda ett projekt.  
Vid uppföljning utav projekt finns det utarbetade mallar för att sammanställa lägesrapporter, som 
visas för alla inblandade med de allvarligaste avvikelserna.  
Som projektledare har man i princip kontakt med hela organisationen, vilket medför fördelen att 
ha ett utarbetat kontaktnät i företaget. (Bilaga 1) 
 
Ledaregenskaper 
Att vara kreativ och självgående är två andra egenskaper som anses vara bra. Andra goda 
egenskaper är att inte vara tystlåten, bra på att tala, vara strukturerad och kunna strukturera upp 
en komplex bild. Ledaregenskaper anses väga tungt. Att vara pedagogisk och tydlig så att 
människor fårstår är viktigt.  
Utöver de formella uppgifterna är projektledares ansvar att se till att det är ett driv i projektet, att 
motivera projektmedlemmarna och se till att de förstår vad som ska göras och varför. Som 
projektledare ska man ha förståelse för vad som ska göras, vilket kräver en kunskap inom det fält 
man jobbar för att sedan kunna motivera sina gruppmedlemmar (Bilaga 1). 
 

”En stor del av arbetet är att peka, dit ska vi!” – Projektledare, Scania. 
 



14 

 

 
5 Diskussion 
Utifrån teorin kring ledning utav utvecklingsprojekt, där fasuppdelningar och de funktioner, 
metoder och verktyg som en projektledare kan tillämpa stämmer bra med den verklighet som 
Scania arbetar i. Där projektdefinitionen är något som används hos Scania som grund för de 
riktlinjer till att verkställa det aktuella uppdraget. Detta hanteras med en utarbetad projektplan, 
deras så kallade master plan, med ingående faser, aktiviteter och beslutspunkter som sköts utav 
projektledaren. 
 
Beträffande vilka uppgifter en projektledare har, framgår tydligt både ifrån teorin och från 
intervjun som hölls med en projektledare från Scania. Mycket handlade om att vara strukturerad, 
planerad och vara tydlig för att kunna motivera projektmedlemmar och driva hela projektet 
framåt. Med hjälp utav olika faser med dess milstolpar och checklistor samt dokumentation och 
rapportering är faktorer som är lika mellan teorin och det studerade materialet från Scania. 
Vid riskhantering hanteras detta som enklast med hjälp av den lessons leard rapport från tidigare 
liknande projekt. 
 
Däremot är det svårt att se vilken projektprofil som passar bäst för ett utvecklingsprojekt inom 
Scania. Detta är något som anses vara svårt att bestämma då människor är olika och innefattar 
olika egenskaper och ledarförmågor. Det som framkommit från intervju är något som måste 
beaktas kritiskt, då detta anses vara en subjektiv bedömning.  
 
Det är nog betydligt enklare att bestämma en viss projektledare för ett projekt i verkligheten än 
utifrån en teoretisk profilkategori. En faktor som kan spela en avgörande roll för en bra 
projektledare är nog erfarenhet, det vill säga en person som har jobbat i många projekt, vilket ger 
en god projektledningskompetens.              
 
6 Slutsats 
Den slutsats som kan dras kring vilken roll en projektledare har i ett utvecklingsprojekt, är att 
dess primära uppgift är att se till att leverera ett resultat.  
Detta hanteras inte bara genom de verktyg och metoder som är utarbetade för Scanias 
ledningsmodell, utan även via kommunikation i olika former, till exempel att gå runt och prata 
med projektmedlemmar för att stämma av och för att hålla motivationen uppe. Det vill säga att 
agera på eget bevåg och att vara kreativ är två saker en projektledare ska hantera. Taktade möten 
är ett annat exempel på att kommunicera för att säkerställa och följa upp projektstatus.  
 
Som projektledare är nog den viktigaste faktorn, i alla led, att ha en hundra procentig förståelse 
för vad som ska göras. Detta pekar på att den tekniska kunskapen är en viktig egenskap att ha vid 
utvecklingsprojekt.  Dock är det även bevisat att ledaregenskaper är något som är utav betydelse 
för att kunna leverera ett framgångsrikt resultat.    
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8 Bilaga 1 
 
8.1 Intervju med Tommy Lindberg, projektledare på Scania torsdag den 18 
februari 2010. 
 
Frågor kring synen på projektarbete 
 
Innan vi börjar prata om hur er projektform ser ut, undrar jag om du skulle kunna 
berätta om Scanias projektmognad. Era erfarenheter och inställning till att jobba i 
projekt? 
 

Vi började på mitten av 90-talet med de första trevande försöken. Vi gjorde då en 
projektorganisation, där projektledaren blev utpekade och fick fem till tio projektmedlemmar 
som skulle lösa en uppgift. En del projekt var ganska långa, då de kunde sträcka sig upp mot 
tre, fyra, fem, sex år vilket medförde att man fick en ganska stark projektorganisation och en 
svag linjeorganisation. Detta upplevde cheferna inom R and D som besvärande då 
linjecheferna fråntogs sitt ansvar. Det bidrog till att vi införde denna matrisorganisation. 
Matrisformen hjälpte för att stärka linjecheferna och vi började bygga upp det här med ”puls 
- tavlan” och lyfte upp de på banan igen och tala om vad deras insatser i de olika projekten 
betyder. Idag har vi jobbat med puls tavlan och kring liggande arbetsstruktur i sju, åtta, nio 
år. Vi är rätt projektmogna vad gäller erfarenheter och att jobba i projekt. Men det är som jag 
sa till dig, vi ska ha ett nytt möte i eftermiddag om hur vi står, så vi håller hela tiden att 
funderar på hur vi kan göra nått ytterligare bättre, ”gör vi rätt här?”  
 

Hur många år har ni jobba med er projektform, som ni använder i dagsläget? 
 

Det kan vara elva år eller något sådant. 
 

Vad skulle du säga om Scanias projektkultur, är den djupt rotad i alla anställdas 
medvetande? 
 

Jag tycker det, men du veta att när jag tänker igenom hur jag svarar att jag inte har någon 
annan projektmodell att jämföra med. Jag är en ”Scaniagubbe” och har vart det i tjugo år. Jag 
har ingen referens på så vis så jag kan bara här röra för hur utvecklingen har varit här, 
eftersom jag har sett den. Men med en tanke på att jag var här också då vi började -95, -96 
och såg den skepsis och de svårigheter vi hade då. Nu är det inga problem alls. Nu är den 
modell vi har helt förankrad och accepterad.    
 

Hur bestämmer ni er att en idé blir ett projekt, under förstudien? 
 

Jag var på ett sådant möte i morse, ett Modulariseringsmöte. Vi har en avdelning som har till 
uppgift att titta på och förstå kundens behov. När vi t.ex. behöver nya prestanda steg till en 
ny hytt eller motor eller vad det nu handlar om. De håller i dessa Modulariseringsmöte, och 
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ditt kommer också ett inflöde av olika idéer från R och D, rent teknisk nya innovativa grejer. 
Som man från tekniskt håll säger att den här växellådan bör vi ta fram till exempel för att den 
är tusen kronor billigare, eller väger mindre eller är mycket starkare. Så dem fylls ju på då 
med dem här olika idéer. Eller att marknadsfolk kommer från exempelvis Malaysia och säger 
att nu går gruvbilarna sönder och vi har massa nya kunder här nere på gång. Vi har ett behov 
av nya bakaxlar eller hytter. Då får man bereda frågan i för-utveckling (pre-development), 
vilken potential har det här? Hur mycket kommer det att kosta? Vad kommer firman att tjäna 
på det här? Är det bra för våra kunder? o.s.v. Sen beslutar man ska det här projektet in ja 
eller nej. En annan sak man får ta hänsyn till är om vi har resurser att ta hand om det här 
projektet nu. Förhållande till den projektportfölj som vi håller i gång. Det kan vara en jätte 
bra uppgift, fast vi bestämde att det inte är rätt tajming nu.  
 

Finns det några kriterier som ska uppfyllas? t.ex. företagets övergipande strategi m.m. 
 

Ja, det är massa olika, en del är ju ren lagstiftning. Nya miljökrav kommer nästa steg för 
motorutveckling då är det 2012, 2013 där ska euro-techs motorerna in. Det vill säga rena 
miljökrav, det är ett starkt kriterium. Eller att vi ser att de här kommer vara bra för våra 
kunder. Finns det en bra business case. Ofta är det ekonomi, lag krav och miljö.      
 

Finns det olika typer av projekt, externa/interna, affärsprojekt, utvecklingsprojekt, 
förändringsprojekt? 
 

De projekt vi jobbar med här, de är dels ren produktförädling då att vi tar fram nya prestanda 
steg, nya hytter, motorer eller växellåder. Detta var för att bemöta till exempel nya kundkrav 
eller lag krav. Sen har vi en del andra projekt, rena processprojekt där vi vill 
förädla/förbättra. Vi ska byta CAD-system det är ett jätte projekt och det har inte våra kunder 
en del glädje av. Så det är någon form av internt projekt, då man ändrar arbetsmetodik till 
exempel. Sen finns det ju mera. Scania i sin helhet jobbar kanske direkt mot kund. Vi jobbar 
aldrig direkt mot kund, utan vi tar fram t.ex. en ny motor som Scania får i sin portfölj för att 
kunna sälja. Vi har ju avdelningar som jobbar direkt mot kundorder. Det kanske kommer en 
ny militärorder, eller nya brandbilar för flygplatser som ska ha femton stycken väldigt 
speciella. De kan ju bli ett speciellt projekt men det tar inte vi hand om här inne utan det är 
andra avdelningar.     
 

Hur skulle du förklara er projektorganisation? Projektmodellen, vad heter den o bygger 
den på någon teori? 
 

Jag har ju den här foldern ”Product development process” och den här kan du kika i sen 
också, den förklarar bra. Det illustreras av dessa färgade pilar gul, grön och röd pil. Gul pil är 
för-utvecklingen det är den avdelning som tar hand om alla goda idéer, bereder dem och tar 
upp för beslut. Ska vi göra det här till ett riktigt projekt ja eller nej. Om man då säger ja då 
kommer de in till den här gröna pilen som heter continuous introduction. Här inne sitter jag 
och de flesta här uppe på berget jobbar i grön pil. Här utvecklar vi produkten, till exempel en 
buss. Röd pil, det är förvaltning (product follow-up), när vi har utvecklat en ny motor då 
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lämnar vi över produkten till denna pil. Då går produkten i produktion. Man kan göra små 
förbättringar där också. Framförallt om man får kvalitetsproblem så tar de hand om det. Nu 
pratar jag så mycket så jag glömde nästan frågan. Jag: Hur organiserar ni projekt? 
Tommy: (Visar från foldern Product development process). De här är en bild som beskriver 
de olika business model, där man har styrgrupper som tar de besluten om projekten. 
Management model det är här jag sitter, det är vi som styr projektet. Sen har man production 
model det är linjeorganisationen, de levererar resultaten till oss. Hela pilen (blåa) som täcker 
alla dessa modeller är vår styrmodell skulle jag vilja säga. Project and assigment model 
kallas hela den här projektmodellen. Här har man alla de här ”gaterna”, som styrs med hjälp 
av decision point. Här kommer det från initiation, det skulle vara gul pil det jag beskrev 
förut. Man initierar någonting, decision point ska vi köra ja eller nej. Det får ett ja, då går 
man in i fas ett, man bildar ett projektteam och man börjar titta på uppgiften. Man kan säga 
från beredningen får man en förfrågan att vi vill ha en ny stol. Då har de gjort förstudien att 
vi kanske har en leverantör som verkar lämplig och så ser man att vi borde sänka kostnaden 
med tusen kronor till exempel. Vi kanske kan införa några nya funktioner, kanske elektrisk 
ryggvärvare. De har gjort en beredning att det här vill vi åstadkomma. Då får projektledaren 
den ”assigment the derectiv”. Då bildar man gruppen och under fas ett så tittar 
projektgruppen i det här och säger det här vill man åstadkomma. Man går igenom det och 
frågar sig om detta är möjligt att åstadkomma med de här resurserna, investeringarna, under 
den här tiden och det här prestanda. I slutet på fas ett, då har man skrivit en projektdefinition, 
där man mer i detalj säger okej, det var det här ni frågade efter men det här kan vi leverera. 
Vilket med för att det blir som projektgruppens offert skulle man kunna säga. Det här kan vi 
leverera och då kan det finnas en avvikelselista t.ex. att pestanda fixar vi och det där fixar vi 
men det här fixar vi inte. Ni kan t.ex. inte få den i gul utan det finns bara i gröna och ni ville 
ha den till 2012 men det fixar vi inte. Det är inte realistiskt, det kanske kommer till 2013 
o.s.v. då får man en avvikelselista. Då går den beslutspunkten till business model igen. Till 
det styrgupps möte och oftast sitter man här då och då är det ofta höga chefer med. Då säger 
man det att det här vill ni, men det här kan vi leverera, är det OK. Får man då OK då kör man 
igång utveckling av det. Ibland säger de nej det är inte OK, vi sa ju 2012, gå hem och gör om 
och rätt, vad krävs för att vi ska fixa det. 
 

Frågor kring ledning av projekt. 
 
Vilka komponenter skulle du säga leder ett projekt framåt? 
 

Taktade möten. En puls, det där rummet där inne heter pulsen, det är en del. Sen är det också 
att hela tiden gå runt och träffa folk. Ofta har jag projektmöten, en gång i veckan ibland 
varannan vecka med projektgruppen. Gärna att de är korta, men de ska vara kontinuerliga 
och att träffa varje person en o en och stämma av, hur går det? Hur har det gått? Har vi 
kommit ett steg lägre? Har det hänt nått bra? Behöver du hjälp med nått? så jag skulle vilja 
säga att vad leder ett projekt framåt, det är att hela tiden skjuta in energi och fråga efter 
resultat. Det leder framåt. Så fort jag inte gör det, då får projektmedlemmarna kanske 
speciellt i sådan här matrisorganisation, då har de så många andra projekt som drar och så 
börjar de koncentrera sig på annat. 
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Använder ni några speciella modeller för projektledning? 
 

Startar datorn. Inget direkt svar. 
 

Vilka verktyg har Du som PL att leda projekt? 
 

Man tittar på projektet status/läget på massa olika sätt. Vi har massa olika system som vi kan 
kolla hur projektet ligger till. (Visar på datan:Projekt tools and templates). Här har vi 
checklist for project manager, den innefattar då man ska ha fasövergångar från t.ex. ett till 
två. För att då känna sig säker på att jag har gjort allting i fas ett, så står det här vad jag ska 
ha gjort i fas ett. Exempel på en punkt är lessons learned slut rapporter, från gamla liknande 
projekt har samlats in och lästs. Som om jag ska göra en ny växellåd exempelvis, då har vi en 
databas där man har samlat in dokumentation och lessons learned från tidigare projekt. Då 
går jag in där och tittar om vi har gjort något liknande projekt. Vad lärde man sig då? Vilka 
misstag gjorde man? Vad var det som var framgångsfaktorerna? Är det något som jag ska ta 
med mig. Sen är det rent praktiskt att vi tagit fram ett konto, business case har vi tagit fram 
det är en lönsamhetskalkyl. Det här är då ett hjälpmedel. (visar många punkter andra 
punkter). Här kommer en checklist för fas två osv. (Project dokument templates tas upp 
igen). Här finns det en Master plan som jag anser är ryggraden i mycket av det jag jobbar. 
Om jag ska börja ett projekt X så ser man faserna utlagda här. Så gör man någon form av 
GANT schema, för att visa den kritiska linjen i projektet. Sen har man alla de här 
”milestones” ”cr0”,”cr1”,”cr2”, pdf står för projekt definitioner. Det är massa andra 
aktiviteter också, men de här är några man bör lägga ner en tanke på. För de här, om man 
tittar på ”cr0” då är det consept rewie 0, kick off kort och gott, ”cr1” project target agreed. 
Det är ganska viktigt att om vi ska göra en ny växellåda t.ex. då är det förmodligen tretio 
eller fyrtio personer inblandade i detta. Har alla samma bild av vad vi ska uppnå? Har man 
gått igenom allting. Detta är övningar vi gör och de är välbeskrivna då, hur en sådan här 
övning går till. Så går man igenom allt detta, sista är då finally repport ready, den här är en 
sådan lesson learn, så den hamnar i arkivet/kontot. För det är det sista jag gör i projektet, då 
samlar jag gruppen och går igenom vad vi har lärt oss, lyckades vi med det vi skulle göra, 
vad vill vi aldrig mer göra om. Så samlar man in allt i slutrapporten och den hamnar i detta 
arkiv/konto. Vi har alltid samma fil struktur till alla projekt, det är en viktig sak, för att starta 
ett projekt så folk känner igen sig. Grovplanering (master planen) med fasövergångar och 
objekt som i sin tur har en detaljplanering med många rader. Så vi har många olika 
”checklistor”.  
     

Frågor kring projektledare PL. 
 
Hur ser den närmaste strukturen/omgivningen ut runt PL? Enheter som projektgrupp, 
kund, styrgrupp m.m.? 
 

Projektkontoret, men där jobbar man som en solitärenhet. Jag jobbar sen ute i organisationen 
med mina projekt. Bara min chef vet ungefär vilka projekt jag jobbar med. Jag bollar med 
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kollegor, man utbyter erfarenheter. Det beror på frågan, i ett projekt är business caset rätt 
dåligt så då kontaktade jag de berörda avdelningscheferna från marknad, inköp och R och D 
och presenterar problemet. Det beror på projektet och problemet, så strukturen är att 
projektledaren i princip har kontakt med hela organisationen. Därför är det rätt viktigt att 
vara självgående och kreativ, man kan ju alltid och gå och bolla med chefen, men de flesta 
här har sina etablerade kontaktnät i organisationen.    
 

Vilka är de huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden för dig som PL? 
 

Vi har ju fått ett uppdrag från ledningsmodellen för att ta fram en ny sak. Sen så är mitt 
ansvarområde att formatera en grupp, skriva en projektdefinition, en tidsplan, en master plan 
och sen den underliggande detaljerade planer. Mitt största ansvar är väl det att se till att det är 
ett driv i detta. Så fort det är en avvikelse som är signifikant att rapportera detta. T.ex. att 
priset steg, då måste jag stå och flag för det att det inte går, eller om vi ligger för sent ute då 
måste jag gå se till att vi får resurser. Att reagera på avvikelser. Ett annat är att motivera alla 
projektmedlemmar, så alla förstår vad vi ska göra och varför. En stor del av arbetet är att 
peka ”dit ska vi”. Det är en stor organisation, det är inte alltid lätt att hålla ihop allt.  
 

Vilka befogenheter har Du vad gäller att fatta beslut? 
 

Egentligen har jag inga befogenheter. Men jag fattar beslut, men sen måste jag retoraktivt få 
ett OK. Det beror på vad det handlar om, Jag tar rätt stora beslut tycker jag ändå. Ta t.ex. en 
fråga kring ekonomi.  Det skulle kosta 50miljoner men visar senare att det kostar 60, det har 
jag inte befogenheter till att besluta om, men runt 10 till 20 eller 100 tusen så är det inom 
ramen. Inga formella beslutsfattningar har jag men däremot har en linjechef det. Men detta 
har jag inte sett som några problem, jag kan ta beslut så länge jag förankrar det i efterhand.   
 

Vad tar man hänsyn till vid beslutfattning om ett projekt ska fortsätta? 
 

Om man startar ett projekt så gör man det på vissa grunder. Man kanske behöver ett nytt 
prestanda steg eller man kanske ser framför sig vi kommer spara pengar för att det är en 
billigare produkt eller att vi höjer kvalitén. Så det finns några grunder som startade det här 
projektet på. Om jag ser under projektets gång att vi inte kommer att spara dessa pengar för 
att projektet blev för dyrt eller kvalitén kommer inte bli bättre då är det mitt ansvar att ge en 
flaga och säga att det inte går. 
 

Ny fråga: Finns det yttre faktorer, så som omvärlden, som gör att projektet inte längre är 
aktuellt. T.ex. att någon produkt blir omodern. 
 

Lastbilsbranschen är en rätt mogen bransch, det är nog mer vanligt i mobiltelefonin när det 
kommer olika telefoner hela tiden. Vi har en annan tröghet i branschen. Men ibland händer 
det att vi är fel ute och att det inte är vad kunderna vill ha.   
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Händer det att PL förhandlar? I vilka lägen? Vad bör PL tänka på (andra parter som du 
kanske representerar)? 
 

Ja det händer. Det klassiska är mellan bussorganisationen och lastbil där man behöver ett 
styrsystem kan vi ta. Bussar har sina krav och lastbil sina och de divergerar när vi ska ha 
samma pryl. Ofta börjar det i projektgruppen då man ser problemet, men det är inte gruppen 
som ska göra upp om det här. Då får man eskalera frågan uppåt till cheferna. Till slut kanske 
man hamnar hos någon avdelningschef och då är det en regel rätt förhandling. Då är det 
känslor och prestige, men för mig som projektledare är det viktigast att få ett resultat. Det jag 
representerar och främst är trogen är uppdraget. Har mitt eget driv i frågan. Ett resultat och 
att ingen blir kränkt.  
 

Kan du beskriva hur man följer upp ett projekt, för att stämma av projektläget? 
 

Pulsen är en grej. Alla projektledaren har möten en gång i veckan eller varannan vecka 
kontinuerligt. Då e det inte hela gruppen utan objekt ledarna som ingår i projektets master 
plan och sen koordinatörer för inköp, produktion och marknad. Så vi är kanske fem eller sju 
personer bara, varje objektledare har sin objektgrupp. Men det projektmötet kör jag ungefär 
en gång i veckan. Vi har ju allt samlat här georgiskt vilket är en fördel. Det går snabbare, 
snabbare beslut och så. Det finns mallar för att sammansälla lägesrapporter som visas för alla 
inblandade samt de allvarligaste avvikelserna.    

 

Väljer PL ut sina medlemmar? 
 

Nej. Utan projektmodellen, visar från foldern, jag får ett uppdrag som beskriver vad som ska 
göras och när. Då går jag till linjen och säger de här ska vi göra och de presenterar vem som 
ska göra det här och hur. Då går jag ditt och säger vad som ska göras till slut vet jag vilka 
som är inblandade. Jag frågar linjecheferna vem som är objektledare här. Jag får dem jag får, 
sen är det bara att börja.    
 

Om inte, hur hanterar PL att gruppen blir så effektiv som möjligt? 
 

Det är ju en svårighet, jag måste till hundra procent begripa varför vi ska göra det och då 
börjar jag brinna för det. Då kan jag motivera mina objektledare och om jag då är en skicklig 
pedagog så får man det engagemanget tillbaka. Då börjar folk leverera också. Det värsta är 
då folk inte förstår. Sen är det kontinuerliga möten och vara ute och promenera för att ha koll 
på läget.   
   

Vad kan du bidra med till ett bra arbetsklimat? 
 

Jag måste vara strukturerad. Många möten, en bra agenda, alla måste veta vad som förväntas. 
Skapa ett trevligt klimat så folk är avspända, så man vågar koma fram med avvikelser, våga 
fråga om hjälp. Allmänt ledarskap. 
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Finns det några sociala aspekter? Få alla känna sig uppskattade, konflikthantering? 
 

Som vi är organiserade är det mer en chefsfråga i linjen, för det är de som anställer till sin 
grupp. De måste se på saker som gruppdynamik, en klar dynamik, åldersstruktur, struktur i 
gruppen, men som projektledare får jag den och den. Jag får det lag som jag får. Jag jobbar 
inte med om de trivs, utan det får deras chefer göra. De ända jag kan göra, det är om vi inte 
når resultat. Då måste jag stå här i pulsen och flaga och sen får deras chefer ta tag i 
problemet.     
 

Hur ser du på vad gäller kommunikationen mot projektmedlemmar samt övriga enheter? I 
form av rapporteringar, möten etc. 
 

Oftast möten, lite dokumentation dvs. mycket muntligt då vi träffas mycket på arbetsplatsen 
då vi stämmer av hur det ligger till.  
 

Finns det ett kompetens krav på en PL beroende på projektets ”nivå” eller ändamål? 
 

Ja, det måste det göra fast det är inte uttalat. Det finns inte nerskrivet. Det är naturligtvis att 
de största, tyngsta projekten har ofta de seniora projektledaren. Då man är ny som 
projektledare får man oftast lite mindre projekt för att koma in och lära sig metodiken. Det 
finns ingen sån där profil som säger att du behöver någon vis typ av utbildning eller något. 
 

Vilka är det som blir PL hos er, linjechefer? 
 

Vi anställer ofta linjechefer, jag har varit linjechef en gång tiden men även objektledaren, 
någon från produktion eller inköpare. Nu har jag varit projektledare i ungefär fem år. 
Generellt är det personer med några år på nacken inom företaget. De har utvecklat ett eget 
kontaktnät runt om i organisationen. Lite sprida skurar, lite halvt seniora personer. Det är lite 
blandat. 
 

Ny fråga: Du har jobbat som linjechef och är nu projektledare, vilka är de största 
skillnaderna med dessa tjänster? 
 

Eftersom man inte har personalansvar som projektledare har jag inga befogenheter att säga 
till dig, eller jag har inte de muskler att säga ”du gör det och du gör det” som en chef. Jag kan 
bara stå där med ”mössan i hand” och säga att detta ska bli gjort och då kanske de kommer 
fram och gör det. Och det är en stor skillnad. En annan stor skillnad är att ha ett 
personalansvar, det är en ganska mentalt påfrestande ansvar som inte en projektledare har. 
Saker som personalens utvecklingsplaner, lönesättning, problem m.m. Det är mentalt 
jobbigare att vara linjechef. Som projektledare, då leder du ditt projekt och det kan gå bra 
eller dåligt.  
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Vilka egenskaper bör en god PL ha?  
 

Man får inte vara tystlåten. Bra på att prata. Vara strukturerad och kunna strukturera en 
väldigt komplex bild så att man ser att det hela är fram skrivet på rätt sätt. Man måste gilla 
struktur. En projektledare ska ha koll och veta vika dem största avvikelserna är. 
Ledaregenskaperna väger tungt, visst att ha en tekniskbakgrund är visserligen viktigt i sig då 
alla ofta och är ingenjörer i grunden. Vi är ett tekniskföretag. Men säg en tredjedel teknik och 
två tredjedelar ledarskap, även som chef. Tydlig, pedagogisk och hur man talar är viktigt, så 
att folk förstår. Kommunikativ, envis, inte rädd, kurage, att våga prata inför folk.    
 

Berätta vad du tycker är bra ledarskap? 
  
Att ha kul. Få folk att trivas. 
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