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Sammanfattning 
 

Sedan 1940-talet har uppfattningen kring ledarskap gått från att man är född till ledare, 
till att alla kan utvecklas.  

Det finns olika sätt att bli projektledare i en organisation. Denna studie undersöker vad 
det innebär när en ledare är utbildad inom ledarskap och inte projektets ämnesområde.   

Att vara projektledare handlar inte om att ha stor kunskap inom projektområdet. Man 
måste vara en person som kan planera arbete, kommunicera effektivt, komma överens 
med alla slags människor och skapa god stämning. För att utveckla dessa sidor krävs 
personlig mognad och självinsikt. En projektledarutbildning fokuserar mer på detta än 
många akademiska utbildningar.  

Några områden som är centrala inom projektledning är självinlärning, situationsanpassat 
ledarskap, transformerande ledarskap och intuition.  

Att förstå gruppen är också viktigt för att kunna föra den framåt. FIRO, gruppdynamik 
och Likert’s styrningsmodell är viktiga delar för en projektledare att kunna hantera.  

En studie har genomförts på utbildningsföretaget Idékraft. En jämförelse gjordes mellan 
lärarnas, ex-studenter och fristående projektledares syn på viktiga kompetenser. 

Studien resulterade i meningsskiljaktigheter avseende teoretiska och praktiska 
erfarenheter. Att ha erfarenhet av att leda projekt i liknande områden anses av lärarna 
inte ha någon större betydelse medan exstudenterna och de fristående projektledarna 
anser att det är positivt. Att ha erfarenhet inom projektledarskap anser exstudenterna 
och de fristående projektledarna är av betydelse medans lärarna anser att det knappt är 
viktigt alls. Lärarna var emot att ha teoretisk expertkunskap inom området projektet 
avser medans de andra tillfrågade var varken för eller emot.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I början av 1900-talet arbetade företag i projektform när det dök upp någon uppgift som 
den vanliga linjeorganisationen inte kunde hantera. Allteftersom projektstyrningsmo-
deller förfinades blev projektarbete vanligare.  Kring 1950 var arbetssättet utbrett och 
idag arbetar företag inom alla näringslivssektorer i projektform.  Många företag arbetar 
endast på detta vis.  

De första framstegen inom projektstyrning handlade om att bryta ner uppgiften i små 
delar och planera arbetet. Men det visade sig att lyckade projekt inte enbart handlar om 
planering. Att projekt leds på rätt sätt är en lika viktig del.  

Projektledning har blivit ett yrke med utbildningar, diplom och certifikat. Man lär sig att 
förstå gruppers utveckling och behov, ledarskapsstilar och planering.  

Men eftersom arbetssättet är så utbrett kan man som projektledare hoppa mellan alla 
branscher. Det verkas som att projektledare står inför en tuff utmaning: att dels vara 
expert inom ledarskap och samtidigt förstå sig på många olika ämnesområden.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att undersöka vad det innebär för ett projekt när ledaren inte har 
expertkunskap inom området.  

Det går inte att nämna alla olika vägar man kan ta i livet för att bli projektledare. Men 
det finns tre tydliga: genom projektledarutbildning, branschrelaterad utbildning eller 
befordran genom en organisation.  

Det är troligt att de som kommer från projektledarutbildningar oftare stöter på problem 
med kunskapsbrist inom projektområdet. Rapporten kommer att fokusera på denna 
grupp. 

 

1.3 Avgränsning 
 

I analysen av ledare och grupper har ingen beaktning tagits till vilken styrningsmodell 
som använts.  Arbetet har även avgränsats till att endast titta på projekt med en ledare. 
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2 Metodik 
 

2.1 Litteraturstudie 
 

För att förstå hur frågeställningen spelar roll visade det sig nödvändigt att göra en 
undersökning av exakt vad det är som krävs av en projektledare för ett lyckat resultat. 
Efter att ha skapat en övergripande bild av projektarbete koncentrerades därför 
litteraturstudien till att undersöka böcker och forskning inom ledarskap och 
gruppdynamik.   

Det visade sig att det finns mängder av forskning och böcker inom dessa områden. Med 
jämna mellanrum dök det upp teorier och modeller som på något sätt passade in i bilden 
av en ledare som utan expertkunskap ändå lyckas leda en grupp till lyckat resultat. 
Dessa fynd arkiverades och en del av dem ingår i rapporten. Se kapitel 3, Gruppen och 
kapitel 4, Ledarskap. 

Under litteraturstudien åsidosattes till viss del frågeställningen. Syftet var istället att 
försöka förstå vad som gör en bra ledare.  

Information inhämtades från Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, Kungliga Tek-
niska Högskolans resurser på Internet, Stockholms Stadsbibliotek, Handelshögskolans 
bibliotek samt webbsidor.  

 

2.2 Empirisk studie  
 

Resultatet från litteraturstudien var en rad teorier och modeller som skulle kunna ligga 
till grund för att utbilda ledare som oberoende av bransch lyckas leda lyckade projekt. 
Arbetet med frågeställningen fortsatte nu med att försöka knyta dessa till någon 
institution som utbildar projektledare. 

Idékraft i Uppsala visade sig ha Sveriges första KY-utbildning (kvalificerande 
yrkesutbildning) inom projektledning (en presentation av företaget finns i kapitel 5.1 
Idékraft). Utbildarna på företaget intervjuades i diskussionsform för att ta reda på deras 
åsikter om frågeställningen, företagets vision, värderingar och utbildningsmetoder. 

Det visade sig att mycket av det material som tagits fram i litteraturstudien är metoder 
och filosofier som Idékraft använder sig av. 

För att undersöka frågeställningen mer specifikt utformades frågeformulär som gick ut 
till ex-studenter från utbildningen, fristående projektledare (bilaga 11.1) samt lärarna på 
Idékraft (bilaga 11.2). Med hjälp av Likertskalan, en femgradig skala där mottagarna får 
tala om till vilken grad de håller med om påståenden, fick de uttrycka sin åsikt om 
vikten av olika kompetenser hos en ledare. Bland dessa fanns graden av teoretisk 
expertkunskap (stor sakkunskap inom givet ämne (NE, Expert, Nationelencyklopedin) 
och generell teoretisk kunskap (kunskap som berör området (NE, Generell, 
Nationalencyklopedin)). 

Mer om Idékraftsutbildningsmetodik och resultaten från undersökningarna finns i 
kapitel 5.2 Idékrafts utbildningsmetodik. 

 



3 Gruppen 
 

Som det nämndes i inledningen uppkom projektgrupper i början av 1900-talet för 
uppgifter som stod utanför linjeorganisationen. Numera är anställda på företag vana vid 
projektgrupper. Men alla projektmål är annorlunda och gruppens sammansättning 
varierar.  

I detta kapitel presenteras de roller medlemmar i en grupp tar och stadier en 
projektgrupp går igenom. Processerna är viktiga för en ledare att förstå för att styra 
gruppen. De verktyg som används för att utveckla ledarskap och styra en grupp 
redovisas i kapitel 4 (Ledarskap). 

 

3.1 FIRO 
 

Ett projekts utveckling handlar till stor del om gruppens dynamik. Och i ett projekts 
utveckling går gruppen genom flera faser. FIRO teorin utvecklades av den amerikanska 
psykologen Will Schutz som i sina studier åt den amerikanska flottan undersökte hur 
grupper fungerar. Han kom fram till att en grupp alltid tar sig igenom tre huvudstadier: 
tillhöra, kontroll och samhörighet, se Figur 1. 

 

 
Figur 1, FIRO 

 

Förenklat kan de tre faserna beskrivas som att gruppmedlemmarna först känner 
tillhörighet till gruppen, sedan öppnar sig för varandra och så småningom finner sin 
specifika roll.  

I första tillhörighetsfasen är det viktigt för medlemmarna att bli accepterade. 
Stämningen är trevlig och ingen av deltagarna har någon specifik roll. Arbetet kan 
fortlöpa så länge det finns en projektledare som tydligt fördelar och strukturerar arbetet. 
Gruppen är dock inte ett effektivt team eftersom deltagarna fortfarande har ett egoistiskt 
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beteende. Gruppmedlemmarna tänker på frågor som: Passar jag in? Vilka är egentligen 
de andra? 

Efter första fasen träder en övergångsfas in: konstlat gemyt. Ett större engagemang 
träder fram hos medlemmarna och de börjar känna sig hemma med resten av gruppen. 

Den andra fasen, kontrollfasen, är den mest ansträngande för gruppmedlemmarna. 
Frågor börjar dyka upp och deltagarnas roller blir tydligare. Här är konfrontationer och 
oenigheter vanliga. Det handlar om till exempel: ansvarsfördelning, ledarroller, 
konflikthantering, kompetens, förtroende och acceptans.  

Nästa övergångsfas, idyll, tar vid när de oroligheter som uppkommit i gruppen är över. 
Gruppen har nu utvecklats, alla har funnit sina roller, och teamkänslan har tagit vid.  

Den sista fasen, samhörighetsfasen, är då deltagarna känner sig tillfredställda och 
belåtna med gruppen. Stor energi läggs på att behålla den goda stämningen. 
Medlemmarna har nu helt och hållet lärt sig sina roller och personliga problem kommer 
inte längre i vägen. Om en ny medlem kommer in i gruppen vid denna fas kan gruppens 
utveckling backa flera steg eftersom gruppens homogenitet ifrågasätts.  

Förutom att gruppen går igenom dessa faser går även medlemmarnas relation till 
ledaren igenom olika faser. (Schutz, 1989) 

 

3.2 De olika rollerna i en grupp 
 

Det finns mycket forskning inom vilka roller som bör finnas med i ett framgångsrikt 
arbetslag. Alla har en naturlig fallenhet för en viss roll. Men i likhet med 
ledarskapssammanhang har forskare slagit fast att varje person kan lära sig att behärska 
varje roll. För att en projektledare ska vara framgångsrik krävs det att den förstår de 
olika rollerna och hur de samverkar. I bilaga 11.3 finns en förteckning av alla roller. 
(Johannesson & Stenholm, 2003) 

 

4 Ledarskap 
 

Ur ett organisatoriskt perspektiv är ledarskap det beteende en människa utövar för att 
påverka andras tänkande, inställning och uppförande. I motsats till chefskap är det ingen 
position man tilldelas. Det är en uppvisning av personliga egenskaper som 
kommuniceras i ett socialt sammanhang. 

Genom historien har människor försökt förstå vilka egenskaper som gör en bra ledare. 
Några av de tidigaste tänkarna var Platon, Machiavelli, Xunxi och Hobbes. Redan 500 
år före Kristus listade Confucius sin tolkning: 

- Li (anständigt uppförande) 
- Jen (kärlek) 
- Xiao (fromhet) 
- Zhang rong (läran om medelvägen) 

Fram till 1940-talet fanns åsikten att en person inte kan förändras. Man föds till ledare. 
Men 70 år senare visar det sig att det går att utveckla ledarskapsförmåga och dessutom, 
med träning, variera sin ledarskapsstil beroende på situation. I bilaga 11.4 finns en 
redogörelse för synen på ledarskap under 1900-talet och forskares åsikter om viktiga 
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ledaregenskaper. (Müller, The project manager's leadership style as a successfull factor 
on projects, 2005) 

I föregående kapitel visades det hur en grupp tar form och utvecklas genom ett projekt. 
Kapitel 4.1 handlar om hur en person utvecklar sitt ledarskap, 4.2 behandlar hur ledaren 
inspirerar en grupp. Därefter tas två teorier upp om hur en ledare anpassar sitt ledarskap 
och därefter avslutas ledarskapsdelen med tankar om en projektledares intuition.  

Teorierna som behandlas uppmärksammades i litteraturstudien och nämndes även av 
Idékraft som viktiga stötpelare i deras filosofi: 

 

En projektledare är en generalist med specialkompetens i att samordna resurser och 
specialister mot ett gemensamt mål.  

Idékraft 

 

4.1 Självinlärning  
 

Ledarskap handlar till stor del om personliga egenskaper och uppförande. Därför är 
processen som leder till att bli ledare snarare en utveckling än en inlärningsprocess. Den 
utveckling en person behöver är också individuell. Men självutveckling kräver stort 
engagemang och att kandidaten tar ansvar när det kommer till att: 
 

– Diagnostisera sina inlärningsbehov 
– Sätta upp utvecklingsmål 
– Identifiera utvecklingsprocessen 
– Utvärdera sin inlärning 

Vad krävs av en person för att göra detta?  

- Själveffektivitet 
- Känsla för att göra det som är rätt 
- Målmedvetenhet 
- Intellektuell mogenhet  

Personer med ovan nämnda egenskaper har visat sig sätta högre mål, lära sig snabbare 
och utvärdera sig själva bättre. (A. Boyce, J. Zaccaro, & Zazanis Wisecarver, 2010)  
 

4.2 Transformerande ledarskap 
 

Transformerande ledarskap syftar till att ledaren skapar värdefull förändring i gruppen. 
Förutom att skapa en uppmuntrande stämning fokuserar en transformerande ledare på 
att utveckla gruppmedlemmarna så att de så småningom själva blir ledare. Med denna 
typ av ledarskap höjer projektledaren gruppens motivation och moral. Arbetslaget blir 
villigt att arbeta hårdare eftersom de ser upp till ledaren, känner respekt och lojalitet. 

För att gruppmedlemmarna ska utvecklas belyser ledaren styrkor och svagheter hos 
varje individ. Förutom att individerna kan lära sig av detta blir arbetslagets arbete 
optimerat.  
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Till vilken grad en ledare är transformerande mäts i hur mycket personen influerar 
medlemmarna i gruppen. Det ingår fyra delar i transformerande ledarskap: 

Individuell uppmärksamhet 
Hur mycket tid ledaren ägnar åt individerna i gruppen, coachar och lyssnar på deras 
behov. Ledaren ska vara empatisk, stödja medarbetarna men samtidigt ge dem 
utmaningar.  

Intellektuell stimulering 
Ledaren måste ifrågasätta slutsatser dragna av gruppmedlemmarna. Men samtidigt våga 
ta risker och satsa på idéerna gruppen presenterar. Genom att göra det uppmuntras en 
kreativ anda. 

Inspirerande visionär 
Ledarens vision ska vara inspirerande för gruppmedlemmarna. För att gruppen ska ha 
en stark motivation för arbetet är det viktigt att de känner mening med sitt jobb. 

Idealiserad inflytande  
Gruppmedlemmarna ser upp till ledarens etiska beteende.  

(Gong, Huang, & Farh, 2009), (Wade Grimm, 2009) 

 

4.3 Projekttyper och ledarskap 
 

Det kan vara ett problem att välja projektledare till komplexa projekt. Komplexa projekt 
definieras genom storlek, antal enheter inblandade, andelen intressenter eller 
lokalisering. Ett alternativ som föreslås är att man har två projektledare varav en sköter 
kommunikationen utåt och den andre kommunikationen med gruppmedlemmarna (av 
akademisk grad) som tillhandahålls i projektet. Då man anser att detta kräver två typer 
av ledarskap. 

Det har ingen stor betydelse hur man väljer ledare i livscykelberoende projekt. Men det 
är av stor vikt att resurserna används till det de är avsatta för. Det krävs olika typer av 
resurser för design, implementering, ekonomi m.m.  

Den strategiska betydelsen av ett projekt är ett sätt att klassificera projekttyp.    

I kulturella projekt är det viktigt att välja projektledare beroende på vilken typ av kultur 
man arbetar i, kulturmedveten.  Språket och lagen är viktiga saker att känna till i den 
kultur man arbetar.  

Olika typer av kontrakt/avtal kräver olika projektledare. I fastprisavtal är det viktigt att 
man är uppgiftsfokuserad och att projektet genomförs inom den förutbestämda 
tidsramen. Avtal där man bygger om i organisationer kan det vara viktigt att man är 
flexibel, lyssnar på och är tolerant till andras idéer.  

(Müller & Rodney Turner, Matching the project manager’s leadership style to project 
type, 2007) 

 

4.4 Situationsanpassat ledarskap 
 



Beroende på hur långt ett projekt kommit bör projektledaren variera mängden 
vägledning och support som ges till gruppen, se Figur 2. I avvägningen måste ledaren 
även ta hänsyn till gruppmedlemmarnas kompetens och engagemang.  

 

 
Figur 2, Situationsanpassat Ledarskap Modell II 

 

1. Styra    Stöd = låg, Direktiv = hög 
Beslut fattas av ledaren, fokus ligger på att definiera arbetsuppgifter och roller 
för medarbetarna. Lågt fokus på relationerna mellan medarbetarna. Ledaren har 
en instruktiv roll och tillåter inte påverkan från gruppen. Medarbetarna behöver 
styrning för att komma igång med arbetet. 
 

2. Coacha  Stöd = hög, Direktiv = hög 
Fortsatt arbete med att identifiera roller och uppgifter. Denna fas är mer 
stödjande för medarbetaren. Kommunikation åt båda håll, ledaren söker idéer 
och förslag från medarbetarna, men ledaren fattar fortfarande alla beslut.  
 

3. Stödja   Stöd = hög, Direktiv = låg 
Ledaren fattar dagliga och övergripande beslut men medarbetarna blir mer 
delaktiga i beslutsprocessen. Ledaren stödjer medarbetarna för att förstärka deras 
arbetsinsats och öka motivationen och förtroendet genom gruppen. 
 

4. Delegera  Stöd = låg, Direktiv = låg 
Kontrollen ligger hos medarbetarna och ledaren är endast involverad till viss del 
i besluten. Ledaren stödjer mindre och medarbetarna blir självständiga.  

Under tiden projektet fortlöper bör ledaren tänka på tre saker: 

• Bedöma medarbetarnas behov av vägledning. 
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• Bedöma vilken ledarskapskaraktär som passar, beroende på tillfälle och fas.  
• Bedöma vilket utbyte individerna och ledaren behöver för att nå det slutgiltiga 

målet. 
 
Allteftersom projektet utvecklas förändras också medarbetarnas engagemang och 
kompetens. Ledarskapstilarna ovan, 1-4, motsvarar utvecklingsnivån D1-D4 hos 
medarbetaren, se Figur 3.  

 

 

Figur 3, Utveckling hos medarbetaren  

För ledaren gäller det att förstå i vilket stadium medarbetarna befinner sig i och anpassa 
sitt ledarskap efter det. Om det görs rätt, leder det till att arbetet i projektet blir gjort och 
medarbetarna utvecklas till D4. Det mest eftertraktade stadiet för företaget, ledaren och 
medarbetaren själv.  

(Hersey & Blanchard, 1993) 

 

4.5 Intuition och ledarskap 
 

Ledare måste ofta ta beslut i situationer där de inte har tillräklig eller relevant 
information. Hur mycket man än planerar jobb kommer alltid oförutsedda saker inträffa.  
Det är här improvisation och intuition träder in som viktiga faktorer.  

Tidigare ansågs improvisation vara djävulen på ett företag. Det kunde styra planer åt fel 
håll och ändra den bestämda rutten. Den åsikten har idag ändrats. Företag kan ha avsatt 
tid åt sina anställda där de får experimentera med nya infallsvinklar och kreativa synsätt 
på traditionellt arbete. 

Om en projektledare har lång erfarenhet inom området och stött på situationer flera 
gånger tidigare utvecklas vad som kan kallas för ett sjätte sinne. Det är från det sinnet 
erfarna projektledare hämtar sin intuition. 

Studier har visat att många beslut som tas av ledare då det finns för lite information, 
eller en överväldigande mängd information, tas grundat på intuition. I en studie 
rapporterade projektledare resultaten av de beslut som togs baserat på intuition. Det 
visade sig att majoriteten av besluten var bra och projekten blev lyckade. 

Speciellt projektledare vet att i modern och turbulent affärskultur kan en plan sluta vara 
effektiv vid just det tillfället då den ska sättas till verket.  Det är i dessa fall då intuition 
och improvisation spelar en viktig roll. 

 (Leybourne & Sadler-Smith, 2006) 
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5 Empiri 
 
5.1 Idékraft 
 

Idékraft är ett utbildningsföretag som erbjuder kompetens inom området projekt och 
ledarskap. Vi skapar förutsättningar för utveckling, att förverkliga idéer och att nå 

bättre resultat.  

Idékraft 
 

Idékraft är baserat i Uppsala. De har Sveriges första KY-utbildning i Projektledning och 
har under åren fått flera utmärkelser:  

• 2:a pris i The European Award for the Spirit of Enterprise 
• Nominerade till Dagens Nyheters Stora Pedagogiska Pris   
• Nominerade till Uppsala Kommuns Pedagogiska Pris 

Initiativtagaren Marie Eriksson startade bolaget 1997 och 2000 startades aktiebolaget 
Idékraft. Idékraft drivs idag av fem medarbetare. (Idékraft) 

 

5.2 Idékrafts utbildningsmetodik 
 

Beskrivningen av Idékrafts projektledarutbildning lyder: 

 

Vi utbildar projektledare som kan förverkliga egna och andras idéer. Utbildningen är 
två år lång och du lär dig idéutveckla, planera, organisera, marknadsföra, genomföra, 
utvärdera och framför allt utvecklar du ditt ledarskap. Du lär dig också att lära! Den 

viktigaste tillgången i ett projekt är människorna som deltar i det.  

Idékraft 

 

Det finns en klar utbildningsplan men studenterna har stor möjlighet att formulera syfte 
och mål under utbildningens gång. Det innebär att utbildningen i sig blir ett projekt som 
eleverna är delaktiga i.  

Kursupplägget i sin fullo finns i bilaga 10.5. Grunden är att studenterna genom hela 
utbildningen blandar kurser inom projektledningsteori med praktik på företag. 

För att redovisa den kunskap de tagit till sig skrivs inga prov. Istället lämnar varje elev 
in PM-uppgifter kopplade till böcker, föreläsningar eller praktikupplevelser. Dessa PM 
behandlar det eleven lärt sig. Men är framförallt en reflektion över sitt utvecklingsbehov 
och egna erfarenheter inom området. Reflektion sker även gruppvis med inslag av lärare 
och coacher. (Beskow, Wagner, & Morón, 2010) 
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Eleverna arbetar med teori, praktik och reflektion. 

 

”Learning by doing, learning by reflection” 

 

För att dokumentera sin inlärning skriver kursdeltagarna dagbok. Några har valt att 
skriva bloggar. 

För att en KY-utbildning ska vara godkänd krävs det att Lärande I Arbete (LIA) är 
närvarande i utbildningen. LIA är arbetslivets koppling till utbildningen och omfattar 
minst en tredjedel av utbildningstiden. Den fastställer att det studenterna lär sig är direkt 
kopplat till arbetslivet. Alla projekt på Idékraft bedrivs i samarbete med eller på uppdrag 
av ett externt företag. (Idékraft) 

Utbildningen sker inom de internationella riktlinjer som är uppsatta av IPMA 
(International Professional Managers Association) och PMI (Project Management 
Institute). Studenter har möjlighet att certifiera sig genom IPMA eller PMI. (Beskow, 
Wagner, & Morón, 2010) 

Hos Idékraft är det viktigt att man delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner till 
varandra.  En annan viktig del i lärandet är personlig utveckling. Det når man bland 
annat genom självinsikt, engagemang och delaktighet. 

 

Ett projekt utan en kompetent projektledare är som ett skepp i storm utan styrman! 
Idékraft har en enorm förmåga att hitta goda navigatörer. Organisationer har ett stort 

behov av kompetenta projektledare. På Idékraft hittar man lösningar på det mesta. 
Carina Karlsson RD Läromedel (Idékraft) 

 

5.3 Studie inom ledarskapskompetenser och erfarenheter 
 

I det inledande arbetet med frågeställningen var uppfattningen att det kan ställa till 
problem om en projektledare inte förstår området den jobbar inom. Men Idékraft 
presenterade en annorlunda syn. Att projektledarens uppgift i gruppen är att vara expert 
inom ledarskap och planering.  

För att försöka underbygga lärarnas åsikter gjordes en fortsatt empirisk studie av 
exstudenter och fristående projektledare. Exstudenterna och de fristående projektledarna 
gavs uppgiften att skatta vikten av olika kompetenser hos projektledare (bilaga 11.1).  

Kompetenserna är uppdelade i olika kategorier. Den mest intressanta kategorin för 
studien är teoretiska och praktiska kompetenser, men det kände inte mottagarna till. 
Lärarna svarade på vilka kompetenser de anser är viktiga för studenten att ha med sig 
efter utbildningen (bilaga 11.2). Kategorierna av kompetenser kommer från en tidigare 
studie. (Müller & Rodney Turner, Matching the project manager’s leadership style to 
project type, 2007) 

  



De resultat som redovisas är ett genomsnitt taget från de tillfrågades svar. 
Frågeformulären har besvarats av tre lärare, tre exstudenter och fyra fristående 
projektledare. De tillfrågade har fått kunskap och erfarenheter inom projektledning från 
utbildningar, praktisk erfarenhet, olika positioner i projekt samt chefsroller. 

 I jämförelsen mellan gruppernas svar anses en enhets skillnad ha särskild betydelse.  

 

1 = starkt emot 
2 = emot 
3 = varken för eller emot 
4 = instämmer 
5 = instämmer starkt 

 

1

2

3

4

5

Emotionella kompetenser

Lärare

Exstuderande

Fristående 
projektledare

 
Diagram 1, Resultat Emotionella kompetenser 

De tillfrågade grupperna skattar värdet på en ledares emotionella kompetenser ungefär 
lika. Motivation anses vara den viktigaste kompetensen. De fristående projektledarna 
anser att intuition är mindre viktigt än de övriga grupperna.   
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1

2

3

4

5

Management kompetenser

Exstuderande

Lärare

Fristående 
projektledare

 
Diagram 2, Resultat Management kompetenser 

I jämförelse med de andra grupperna anser lärarna att resurshantering är mindre viktigt 
men tycker att det har betydelse. Övriga management kompetenser skattas lika av alla 
grupper. 

 

1

2

3

4

5

Strategiskt 
perspektiv

Vision och fantasi Kritisk analysförmåga 

Intellektuella kompetenser

Exstuderande

Lärare

Fristående 
projektledare

 
Diagram 3, Resultat Intellektuella kompetenser 

De tillfrågades åsikter stämmer någorlunda överens. Förutom kritisk analysförmåga som 
exstudenter anser mindre viktigt än övriga grupper.  
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1

2

3

4

5

Teoretisk 
expertkunskap 
inom området 
projektet avser

Generell 
teoretisk 

kunskap inom 
området 

projektet avser

Erfarenhet av att 
leda projekt i 
liknande 
områden.  

Erfarenhet av att 
leda projekt 

Teoretiska och praktiska kompetenser

Exstuderande

Lärare

Fristående 
projektledare

 
Diagram 4, Resultat Teoretiska och praktiska kompetenser 

Lärarna anser inte att det är negativt att ha teoretisk expertkunskap inom 
projektområdet. De övriga grupperna anser att det inte har någon betydelse.  

Generell teoretisk kunskap skattas av alla grupper som något positivt.  

Att ha erfarenhet av att leda projekt i liknande områden anses positivt av exstuderande 
och de fristående projektledarna. Medans lärarna på Idékraft anser att det knappt har 
någon betydelse. 

Att ha erfarenhet inom projektledarskap tycker både exstudenterna och de fristående 
projektledarna är av mycket hög betydelse. Men lärarna anser att det inte spelar någon 
roll.  
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6 Diskussion 
 

Projekt bedrivs idag i alla typer av organisationer och inom alla branscher. Som ledare 
för dessa projekt finns många utmaningar. Förutom uppgiften att organisera ett team för 
maximal prestation måste projektledaren ofta röra sig med knappa resurser och snäva 
deadlines. Dessutom kan förutsättningarna för att nå målet ändras flera gånger under 
projektets förlopp.  

I ett akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt. En disciplin som kräver att 
hänsyn tas till praktiken. Så trots att det går att undersöka tydliga definitioner, är det inte 
enkelt att precisera bra ledarskap. Det skiljer sig helt och hållet mellan situationer.  

Det talas om ett företags projektmogenhet. Till vilken grad det är moget att använda sig 
av projekt för arbete som inte har utrymme i linjeverksamheten. Ett mindre 
projektmoget företag bedriver inte krävande och högt diversifierade projekt. I motsats 
till ett stort, projektmoget företag, som förlitar sig på projekten för att klara av 
livsviktiga strategiskiften eller utvecklingsansatser.  

I båda fall leds arbetet av en projektledare. Men det finns skillnader i de krav som ställs 
på medarbetaren i positionen. Allt eftersom ett företag blir projektmoget kan projekten 
börja variera i typ, storlek, omfattning, gruppsammansättning och ämnesområde. Med 
skiftet uppstår krav på projektledare att kunna hantera och leda alla möjliga typer av 
projekt. 

För att bli en eftertraktad projektledare krävs det alltså expertis inom ledarskap. Det 
omfattar teoretisk kunskap inom projektstyrning och praktisk erfarenhet av tillämpning. 
Den empiriska studien om vilka områden som anses viktiga för en projektledare att vara 
duktig inom visar detta. Samtliga tillfrågade anser att det inte är särskilt viktigt med 
kunskap inom projektområdet. Däremot visar det sig att en bra projektledare är en av 
experterna i projektgruppen. Men istället för att vara djupt kunnig inom området 
projektet bedrivs är projektledaren expert på att delegera uppgifter, planera arbete och 
förstå hur de övriga i gruppen ska arbeta. 

Idékraft vill att deras utexaminerade studenter ska kunna röra sig genom flera branscher 
och projektformer. De utbildar sina studenter mycket utifrån situationsanpassat 
ledarskap. Alltså att de kvalitéer projektledaren bör ha varierar beroende på typ av 
projekt och vilket stadium det befinner sig i. De varvar utbildning med praktik för att 
studenterna ska förstå på vilket sätt teorierna hänger ihop.  

Den empiriska studien visar även att lärarna på företaget inte anser att tidigare 
erfarenhet från projektledning spelar någon roll. De menar att bra ledarskap härstammar 
från individens personliga utveckling och mogenhet. Projektledarna som är ute i 
arbetslivet har skattat tidigare erfarenhet högre än utbildarna. Förmodligen har de glömt 
bort att den självutveckling de gick igenom var det som låg till grund för att de blev 
ledare från första början.  

Uppfattningen om huruvida ledarskap går att lära ut eller inte har ändrats. Nuförtiden är 
forskare överens om att det är fullt möjligt att utbilda framgångsrika ledare. Eleven 
behöver känna till de principer och teorier som ligger bakom lyckat ledarskap. Det kan 
läras ut. Men sedan hänger det mycket på studenten att analysera sitt beteendemönster 
och göra ändringar i den riktning som krävs.  

Varje utbildningsomgång på Idékraft består av 30 studenter. Som tidigare diskuteras är 
utbildningsformen krävande eftersom mycket ansvar ligger hos studenterna själva. När 
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gruppen sätts samman görs tester, och förutom att ha passande bakgrunder har de som 
väljs en hög grad av motivation.  

Projektledarna som utbildas behöver ha med sig teori. Men utbildningens två år är också 
en förändringsprocess för eleverna. De ska genom skolan slipa på sina ledaregenskaper 
och kanske till och med utveckla helt nya beteendemönster. Lärarna måste leda genom 
transformerande ledarskap. De ska se till stämningen i klassen och individuella behov 
och svårigheter. För att kunna utvecklas behöver eleverna konstruktiv kritik, 
uppmuntran och någon som analyserar deras styrkor och svagheter.   

För att bli en bra projektledare behövs utbildning. Det kan fås genom en skola. Men det 
går att lära sig genom arbetslivserfarenhet. 

 

Jag lär mig varje dag, människorna är olika och uppgifterna växlar. //Erika Hedblom 
exstudent på Idékraft 
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7 Slutsats 
 

Vad innebär det för ett projekt när ledaren inte har expertkunskap inom området? 

Den empiriska studien visar att det inte har någon inverkan på projektets resultat. 
Litteratur inom projektledning stödjer detta. Det finns mycket material som behandlar 
tekniker dynamiska ledare kan använda sig av.  

En projektledare ska vara expert på ledarskap, gruppdynamik och projektstyrning. Att 
bli en sådan expert är en fråga om personlig utveckling. Som i sin tur kräver: 

- Självinsikt 
- Mognad 
- Målmedvetenhet 

Med dessa förutsättningar kan en individ slå fast vad som behöver justeras i sin 
personlighet och hur förändringen kan uppnås. Självutveckling, teoretisk kunskap och 
erfarenhet transformerar en person till ledare. Idékraft lär ut med ledordet: 

 

”Learning by doing, learning by reflection.” 

 

Att komma från Idékrafts projektledarutbildning betyder att man haft lång tid på sig att 
fundera över ledarskap och sin egen förmåga. För att bli en god ledare är kombinationen 
av dessa insikter och ledarskapsteorier viktigare än områdeskunskap. 

Gott ledarskap varierar med situationen och en bra ledare anpassar sig till detta. Det är 
opraktiskt att lista alla goda ledaregenskaper men inom alla situationer är 
kommunikation centralt. En bra ledare kan kommunicera på många sätt och med alla 
slags människor.  

 

8 Vidare studie 
 

Rapporten har fokuserat på projektledare utbildade från Idékraft. Säkerligen skiljer sig 
olika utbildningar från varandra. Men en sak de har gemensamt är det som nämndes i 
syftet: Att ledare utan expertkunskap utbildas.  

För att undersöka om våra slutsatser gäller överlag hade det varit intressant att göra en 
närmre studie på en stor grupp av projektledare. I den skulle man kunna klassificera 
dem efter utbildningsbakgrund och projektledarerfarenhet. Med en bra definition på ett 
lyckat projekt och statistik över till vilken grad projektledarna uppnår ett lyckat resultat 
skulle man kunna dra slutsatser om vilken inverkan utbildning och 
projektledarerfarenhet har på ledarskapsförmåga. 
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10 Tack 
 

Richard Hagelberg. Ett stort tack till dig! Du har verkligen sett till att vi legat i fas under 
resans gång och gett oss bra vägledning. Ett lika stort tack går ut till Idékraft som ställt 
upp på diskussion och enkätsvar. Särskilt David Beskow, Monica Wagner och Lisandro 
Morón. Tack alla andra som svarat på enkäten.   



11 Bilagor 
 

11.1 Intervjufrågor exstudenter och fristående projektledare 
 

Intervjufrågor 

Namn:      
Titel:     
Företag:   
Verksamhet:   
Erfarenhet inom projekt, år och position: 

 

Frågeställningen baseras på hur nedanstående ledarskapskompetenser är en viktiga för 
genomförandet av ett projekt.  Plats för egna kommentarer finns under varje enskild tabell.  

Besvara fårgorna med avseende på skalan som sträcker sig från 1 till 5. 

 

1 = starkt emot 
2 = emot 
3 = varken för eller emot 
4 = instämmer 
5 = instämmer starkt 

 

Skatta hur viktiga kompetenserna hos en ledare är i genomförandet av ett projekt.  

 

Emotionella kompetenser  1  2  3  4  5 

Motivation           

Välvilja           

Sensitivitet           

Influerande           

Självkänsla           

Emotionell flexibilitet           

Intuitiv           

Kommentar: 

 

Management kompetenser  1  2  3  4  5 

Resurshantering           

Kommunikativ           

Utvecklande           

Delegerande           
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Strävande           

Kommentar: 

 

Intellektuella kompetenser   1  2  3  4  5 

Strategiskt perspektiv           

Vision och fantasi           

Kritisk analysförmåga            

Kommentar: 

 

Teoretisk och praktisk 
kompetens 

1  2  3  4  5 

Teoretisk expertkunskap inom 
området projektet avser 

         

Generell teoretisk kunskap 
inom området projektet avser 

         

Erfarenhet av att leda projekt 
i liknande områden.   

         

Erfarenhet av att leda projekt            

Kommentar: 

 

Var har ni lärt er det som ni skattar högt i tabellerna ovan? Var fick ni de verktyg och kunskap 
om vilka färdigheter som krävs för att leda ett projekt? 
Ex. Under utbildning, var? Efter, innan? Praktisk lärdom? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Eric Andersson, Linn Brandes 
 

   



11.2 Intervjufrågor utbildningsansvariga 
 
Intervjufrågor 

Namn:    
Titel: 
Företag:  
Verksamhet:    
Erfarenhet inom projekt, år och position:  

 

Frågeställningen baseras på hur nedanstående ledarskapskompetenser är viktiga för 
genomförandet av ett projekt.  Plats för egna kommentarer finns under varje enskild tabell.  

Besvara fårgorna med avseende på skalan som sträcker sig från 1 till 5. 

 

1 = starkt emot 
2 = emot 
3 = varken för eller emot 
4 = instämmer 
5 = instämmer starkt 

 

Utifrån Idékrafts Projektledarubildning, skatta vikten av kompetenser nedan som studenterna 
bör bära med sig vidare i arbetslivet. 

 

Emotionella kompetenser  1  2  3  4  5 

Motivation           

Välvilja           

Sensitivitet           

Influerande           

Självkänsla           

Emotionell flexibilitet           

Intuitiv           

Kommentar: 

 

 

Management kompetenser  1  2  3  4  5 

Resurshantering           

Kommunikativ           

Utvecklande           

Delegerande           

Strävande           
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Kommentar:  

 

 

Intellektuella kompetenser   1  2  3  4  5 

Strategiskt perspektiv           

Vision och fantasi           

Kritisk analysförmåga            

Kommentar: 

 

 

Teoretisk och praktisk 
kompetens 

1  2  3  4  5 

Teoretisk expertkunskap inom 
området projektet avser 

         

Generell teoretisk kunskap 
inom området projektet avser 

         

Erfarenhet av att leda projekt 
i liknande områden.   

         

Erfarenhet av att leda projekt            

Kommentar: 

 

 

Var har ni lärt er det som ni skattar högt i tabellerna ovan? Var fick ni de verktygen och 
kunskap om vilka färdigheter som krävs för att leda ett projekt? 
Ex. Under utbildning, var? Efter, innan? Praktisk lärdom? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Eric Andersson, Linn Brandes 
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11.3 Roller i en grupp 
 

Visionären 
Visionären är den person i gruppen som har en tydlig bild av vad uppdraget egentligen 
är. Han förstår hur lagets arbete passar in i en större helhet. Oftast siktar personen 
väldigt högt och långt. Men det är visionärens uppgift. Det är också denna 
gruppmedlems uppgift att stimulera gruppen till kreativt tänkande och idéskapande. 

Praktikern 
Praktikern är visionärens motpol. Denna gruppmedlem tillrättavisar visionären när det 
visar sig att idéerna är praktiskt ogenomförbara. Men det är även praktikern som finner 
lösningar på till synes omöjliga visioner. 

Ambassadören 
Ambassadören är den person som söker information och stöd utanför gruppen. Han 
kopplar samman arbetsgruppen med andra team inom organisationen. Allt eftersom 
integrationen ökar mellan olika företag och organisationer blir denna roll allt viktigare. 
Personen är särskilt användbar för att snabbt finna lösningar och stöd utanför 
arbetslaget.  

Opponenten 
Opponenten en som granskar och ifrågasätter arbetslagets arbete. Personen försöker 
hela tiden säkra att alla är på väg åt rätt håll. Personen hjälper även de andra i gruppen 
att tänka till genom att ifrågasätta förslag och idéer. 

Domaren 
Domaren är en självständig part som granskar teamets arbete. Personen ska kunna se på 
gruppen objektivt och ska därför inte medverka i gruppen på samma villkor som de 
övriga. 

Medlaren 
När konflikter uppstår i gruppen är medlaren den som löser problemet. Personen är bra 
på att hantera konflikter konstruktivt och förutse personliga motsättningar.  

Fixaren 
Fixaren är en person i gruppen som har mycket energi för att utföra praktiska uppgifter 
och veta vilket steg som kommer näst. 

Coachen 
Coachen har som uppgift att heja på teamet, driva de andra och uppmuntra arbete. Detta 
behöver inte alltid vara den formelle chefen. 

Förvaltaren 
Förvaltaren är en ordningsman som dokumenterar och håller reda på fakta. Även om en 
grupp inte tror sig behöva förvaltaren är det oftast tvärt om. Förvaltaren sparar på saker 
teamet behöver längre fram i arbetet. 

 
(Johannesson & Stenholm, 2003) 
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11.4 Förändring i synen på ledarskap 
 

I vår tid har synen på ledarskap gått genom sex stadier. Eran fram till 1940 talet kallas 
den karaktäristiska skolan. Man ansåg att effektiva ledare har gemensamma drag. Men 
att en person föds till ledare och inte kan lära sig genom utbildning.  

Mellan 1940 och 1960 förändrades synen på ledare och den beteendemässiga skolan 
växte fram. Man ansåg att effektiva ledare inför vissa drag i sitt beteende. Synen 
förändrades till att bra ledare kan utbildas.  

Skolan om att tillfälligheten gör ledaren växte fram mellan 1960 och 1970 talet. Istället 
för att leta efter universella teorier som kan appliceras i alla situationer föreslogs att vad 
som är en effektiv ledare beror på situationen. Detta la grunden för situationsanpassat 
ledarskap. 

Under 1980 och 90 ledde forskningen fram till synen om ledare med vision och 
karismatisk framtoning. Bass (1990) identifierade två typer av ledarskap Transactional 
och Transformational. 

Under det sena 1990 talet var det den emotionella intelligensen som var en 
framgångsfaktor i ett lyckat ledarskap och inte den intellektuella intelligensen som 
tidigare framhävts. De emotionella faktorerna skulle även påverka teamets utförande.   

Forskningen har sedan 1990 talet fokuserat på att identifiera kompetenser hos effektiva 
ledare. Detta kan verka som en recension till hur det såg ut på 40talet. Men man är nu 
överrens om att det går att utbilda ledare. Det har också framkommit att kombinationen 
av olika kompetenser utgör olika ledarskapsstilar som i sin tur är applicerbara i olika 
sammanhang.  
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11.5 Idékraft kursupplägg 
 

Kursupplägget är klart och tydligt och framgår enligt Tabell 1 nedan, de blandar teori 
med praktik genom hela utbildningen. Att studenterna får arbeta i projektform handlar 
inte bara om att man utbildar sig till projektledare utan används i ett pedagogiskt syfte. 
Till största del består utbildningen av föreläsningar. Men eleverna lär sig även på 
traditionellt vis från litteratur.  
 

Fas 1  

23 KY‐p 
Projektarbete 

LIA ‐ 
Projektarbete 

Ledarskap team 

Projektpetodik 

Projekt och IT 

Projektekonomi 

 

Fas 2  

44 KY‐p 
Projektledning 

LIA ‐ 
Projektledning 

Ledarskap i praktiken 

Trender och 
tendenser 

Marknadsföring 

  

 

Fas 3  

13 KY‐p 
Projektplanering

LIA ‐ 
Projektplanering 

Mitt ledarskap 

Valfri fördjupning 

  

  

Tabell 1, Kursupplägg Idékraft 

Fas Projektarbete, 16 veckor 
Du och hälften av ditt team får ett gemensamt uppdrag och utforskar alla komponenter i 
projektet tillsammans. Du börjar fundera över vilket sätt du skulle föredra att planera, 
organisera och leda ett projekt. 

Fas Projektledning, 48 veckor 
På uppdrag av företag, andra organisationer eller på eget initiativ planerar och genomför 
du projekt under nio månader. Nu prövar du tillsammans med andra i en mindre grupp 
om 4-6 personer dina egna teorier. 

Fas Projektplanering, 16 veckor 
Du tar själv fram en projektplan, fördjupar dig inom valfritt område och finslipar din 
profil som projektledare. 
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Alla projekt har intressenter och samarbetspartners utanför utbildningen. Din och 
gruppens drivkraft kopplas därmed till marknadens behov av utveckling och förändring. 
På så vis skapar vi tillväxt redan under utbildningen! De seminariehållare som vi anlitar 
har specialistkompetens. Ena dagen möter du en professor, nästa dag en skådespelare. 
Utbildningsledarna coachar såväl dig som gruppen under utbildningen genom 
regelbundna utvecklingssamtal och handledning i projektarbetet. (Idékraft) 
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