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Sammanfattning 
Inom den moderna projektorganisationen blir det allt vanligare att projekt förläggs 
parallellt löpande med varandra. Såväl projektmedlemmar som projektledare har ofta 
ansvarsområden inom flera projekt parallellt och därmed ett delat fokus. För att kunna 
säkerställa projektens resultat krävs det att organisationsmedlemmarna kan hantera den 
påfrestande miljön och den tidspress som projektarbete kan innebära. Det är därför 
centralt att organisationen arbetar aktivt med att skapa en motiverande och stimulerande 
arbetssituation.  
 
Då projektorganisationen leds och drivs av projektledaren är det ofta genom 
projektledaren som medlemmarna får sin feedback och kommunikation från den 
omgivande organisationen. Projektledarens engagemang och insats spelar en central roll 
i dennes förmåga att motivera andra och är därmed en avgörande faktor för projektets 
resultat. Ledares förmåga att kunna motivera andra är direkt kopplad till den egna 
motivationen. Projektledarens motivation och arbetssituation är därför essentiell för 
såväl projektgruppens prestationer som projektorganisationens fortlevnad. 
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur projektledarrollen upplevs i den 
moderna projektorganisationen samt att identifiera motivationshöjande faktorer som är 
knutna till projektledarens arbetssituation. Vidare syftar studien till att undersöka hur 
den kringliggande linjeorganisationen kan stimulera projektledarens arbetsmotivation 
genom att anpassa projektledarens roll.  
 
Studien baseras på intervjuer med projektledare som har stor erfarenhet av att leda 
projekt i en modern projektmiljö. Intervjuerna är utförda vid två kommunala 
verksamheter som arbetar projektorienterat. Med utgångspunkt i en omfattande 
litteraturstudie om projektledarrollen och teorier kring arbetsmotivation, jämförs de 
tillfrågade projektledarnas uppfattning av sin arbetsroll.  
 
Genom såväl intervjuer som teori framgår det att projektledarrollen är komplex och det 
svårt att ge en distinkt definition på vad som förväntas av en projektledare. För att 
projektledaren ska kunna känna sig trygg i sin befattning och för att möjliggöra 
arbetsmotivation krävs det en tydligare förankring av vad som förväntas av 
projektledaren. Projektledaren motiveras av eget ansvar och det är viktigt att definiera 
ett tydligt ansvarsområde som matchar projektledarens befogenheter att ta beslut. Den 
kringliggande organisationen bör således belöna genom förtroende och ökat tilldelat 
ansvar. En stor del av projektledarens arbetsmotivation bygger även på en personlig 
relation till projektets syfte och resultat. För att stärka detta band och öka förståelsen är 
det centralt att etablera en kontakt mellan projektledaren och projektbeställare samt 
mellan projektledaren och nyttokund. Slutligen kan kommunikation sägas vara ett vitalt 
begrepp knutet till arbetsmotivationen.  Genom att ha tydliga kommunikationskanaler, 
ge feedback på projektledarens arbetsinsats och vara lyhörd för individens egna 
önskemål kan organisationen i stor grad stimulera projektledarens motivation och på så 
sätt skapa arbetsglädje.                 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
För att kunna kundanpassa varor och tjänster och hantera ständigt skiftande 
omvärldsfaktorer krävs ett arbetssätt som tillåter flexibilitet. Detta är den huvudsakliga 
anledningen till den projektorienterade organisationens framväxt [1]. Att bedriva sin 
verksamhet i projektform har därmed kommit att utgöra en standard för de flesta 
organisationer [2].  
 
I den moderna projektorganisationen förläggs arbetet ofta i parallellt löpande projekt 
och detta fenomen kallas en multiprojektorganisation [2]. De parallellt löpande 
projekten är ofta är kopplade och delar gemensamma resurser. Det innebär i praktiken 
att såväl projektmedlemmar som projektledare ofta har ansvarsområden inom flera 
projekt parallellt och därmed ett delat fokus [3]. För att kunna säkerställa projektens 
resultat krävs det att organisationsmedlemmarna kan hantera den påfrestande miljön och 
den tidspress som projektarbete kan innebära. Det är därför centralt att organisationen 
arbetar aktivt med att skapa en motiverande och stimulerande arbetssituation [3].  
 
I diskussionen kring motivation har forskning visat att faktorer som arbetsmiljö, 
belöningssystem, organisationsstruktur, feedback från omgivningen och visioner och 
mål påverkar medlemmarnas arbetsinsatser påtagligt. Då projektorganisationen leds och 
drivs av projektledaren är det ofta genom denna som medlemmarna får sin feedback och 
kommunikation från den omgivande organisationen. Projektledarens engagemang och 
insats spelar en central roll i dennes förmåga att motivera andra och det är en avgörande 
faktor för projektets resultat. [4] 
 
Projektorganisationens stora beroende av projektledarens insatser bidrar till att rollen 
som projektledare blir en mycket utsatt och påfrestande position. Forskning visar att det 
är vanligt förekommande med hög omsättningen av projektledare och att det är särskilt 
påtaglig i projektorganisation med flera parallellt löpande projekt. Detta pekar på att 
projektledarens arbetssituation i den moderna multiprojektorganisationen är extra utsatt 
och att behovet av arbetsmotivation extra påtagligt. [5] 
 
Ledares förmåga att kunna motivera andra är direkt kopplad till den egna motivationen 
[6]. Projektledarens motivation och arbetssituation är därför essentiell för såväl 
projektgruppens prestationer som projektorganisationens fortlevnad. Trots detta 
fokuserar större delen av befintlig motivationsforskning sällan på motivation av 
projektledaren, utan snarare på motivationen av projektmedlemmar och team. Det finns 
därmed ett behov av att utreda projektledarens roll och vad en organisation kan göra för 
att upprätthålla projektledarens engagemang och därmed säkerställa 
projektorganisationens resultat. Därför har denna uppsats valt att undersöka just 
projektledares arbetsmotivation. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur projektledarrollen upplevs i den 
moderna projektmiljön ur ett motivationsperspektiv: 
 

• Vilka huvudsakliga faktorer kan identifieras som motivationshöjande i 
arbetsrollen som projektledare? 

• Hur kan den omgivande organisationen stimulera projektledarens 
arbetsmotivation? 
 

Förhoppningen är att uppsatsen ska generera ett underlag för hur projektorienterade 
organisationer kan öka projektledarens arbetsmotivation och öka förutsättningarna för 
ett lyckat projekt. 
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1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats fokuserar på projektledarens arbetsmotivation och hur den kringliggande 
organisationen påverkar arbetsmotivationen. Det finns givetvis ett brett spektra av 
organisationsrelaterade faktorer som kan påverka projektledarens arbetsmotivation. 
Uppsatsen behandlas inte aspekten hur arbetsmotivationen påverkas av den privata 
respektive offentliga sektorn.  
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2. Metod 
I Figur 1 redovisas metoden för arbetsprocessen. Processen har sin utgångspunkt i en 
seminarieserie som användes i inspirationssyfte. Därefter följer en litteraturstudie som 
används för att skapa en teoretisk förankring. Den empiriska studien bestod i intervjuer 
med utvalda respondenter och empirin låg således till grund för uppsatsens analys. 
Analys och slutsatser sammanfattades sedan i en slutlig rapport. 
 

 
Figur 1 Illustration av processen genom uppsatsskrivandet 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftade till att bygga upp en teoretisk referensram som bas för 
uppsatsens analys av empirin. För att skapa förståelse för hur vilken roll en 
projektledare har vid utförandet av projekt ger litteraturstudien inledningsvis en kort 
beskrivning av begreppet projektledare samt en beskrivning av projektledarens roll i 
den moderna projektmiljön. Därefter beskrivs två olika motivationsteorier som kan 
kopplas till arbetsmotivation och identifiering av motivationsfaktorer. Genom att 
gestalta kopplingen mellan organisationen, arbetsuppgiften och motivationsfaktorer 
skapas en förståelse för den empiriskt inhämtade data. Litteraturstudien ligger även till 
grund för utformningen av intervjuunderlag vid insamling av empirisk data. Såväl 
vetenskapliga artiklar, relevant litteratur som tidningsartiklar och rapporter omfattas av 
litteraturstudien. Insamlingen av information skedde via Lund Bibliotek, Libris samt 
databaser knutna till Lunds Universitet och KTH.  

2.2 Empiri 
Då uppsatsen syftar till att skapa förståelse för hur projektledaren upplever sin 
arbetssituation valdes en kvalitativ metod vid insamling av empirisk data. Valet av 
intervjumetodik är beroende av vilken typ av kunskap som eftersträvas [7]. I detta fall 
söks en djupare kännedom om respondenternas subjektiva upplevelse för att möjliggöra 
en fullständig analys. Därför utfördes tre semistrukturerade intervjuer med tre utvalda 
projektledare.  
 
Vid urvalet av respondenter ställdes kraven att de skulle vara aktiva projektledare i en 
projektmiljö, att de skulle ha tidigare erfarenhet av projektledning samt att de för 
närvarande drev och var aktiva i ett eller ett flertal projekt samtidigt. Då uppsatsen 
syftar till att koppla motivation till den omgivande organisationen valdes tre 
projektledare inom liknande organisationer. De tre respondenterna var anställda inom 
kommunal verksamhet men hade även erfarenhet av projektledning inom privat sektor. 
Respondenterna har befattningar inom Lunds Kommun och Staffanstorps Kommun. 
Valet av dessa specifika organisationer och projektledare motiverades av tillgänglighet 
och närhet till författaren. 
 

Seminarie-‐
serie	  

Teori	  
litteratur
studie	  

Empiri	  
Intervjuer	  

Analys	  	   Rapport	  
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Intervjutiden begränsades till 60 minuter och skedde på respektive projektledares 
arbetsplats. Frågorna i intervjun var av öppen karaktär för att förhindra att styra 
deltagarnas svar. Intervjuunderlaget kan hittas i Bilaga 1. I intervjun tilläts även en viss 
flexibilitet och disponeringen av tid varierade något. De öppna intervjufrågorna följdes 
slutligen av ett formulär med motivationsfaktorer som skulle rankas. Detta för att kunna 
ge konkreta mätdata att jämföra med de kvalitativa intervjuerna.  
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3. Litteraturstudie 
Litteraturstudien som följer syftar till att vetenskapligt underbygga och skapa förståelse 
för den empiriska studien. I litteraturstudien redogörs det för begreppet projektledare 
och hur projektledarrollen påverkas av den moderna multiprojektorganisationen. 
Därefter följer en begreppsbeskrivning av motivation samt två teorier relaterade till 
arbetsmotivation. 
 
3.1 Projektledarrollen 
Projektledarrollen beskrivs i all projektlitteratur som den yttersta och mest centrala 
rollen i en projektorganisation. 

Projektledaren ska verka för att projektgruppen arbetar med att genomföra aktiviteter 
för att nå projektets fastlagda mål.  

[4] 
Det är därmed projektledarens uppgift att driva projektet framåt och garantera att arbetet 
i projektet utförs. Projektledarens arbetsuppgifter är givetvis projektspecifika men kan 
sammanfattas med att planera, leda och koordinera projektarbetet [3].  
 
Rollens som projektledaren innebär en beslutsfattande position inom 
projektorganisationen och relateras med ett övergripande ansvar för att projektet 
fortlöper enligt uppgjorda planer [1]. Positionen i toppen av en projektorganisation 
innebär både ökat ansvar och mer frihet relativt en ordinarie roll inom organisationen 
[3,4]. Vilka befogenheter och vilket ansvar som rollen som projektledare innebär bör 
styras av den kringliggande organisationen [3]. Engwall menar att det är 
eftersträvansvärt att erhålla en formalism kring projektledarpositionen för att underlätta 
projektledarens arbete. Utan en formell beskrivning av projektledarens befattning och 
tydliga instruktioner finns det en risk för att projektledaren belastas med ett ansvar som 
inte motsvaras av hans/hennes befogenheter [3].  
Lööw hävdar att projektledarens entusiasm och egen motivation är vitalt för projektets 
framgång. Därmed bör projektledaren alltid överväga om de egna värderingarna 
överensstämmer med projektets, innan ett uppdrag åtas [4].  

3.2 Projektledaren i den moderna organisationen 
Det blir allt vanligare att den moderna organisationens verksamhet förläggs i parallellt 
löpande projekt, ofta kallad multiprojektmiljö. Då projekten bedrivs inom samma 
organisation och styrs av samma ledning, kopplas de samman av ett resursberoende. 
Organisationens gemensamma resurspool måste delas mellan olika projekt och vissa 
resurser kan ingå i multipla projekt. [2] 
 
Delandet av resurser i bemärkelsen av human kapital betyder att kompetens och 
arbetskraft sprids ut över flera delar av verksamheten. I praktiken innebär detta att 
projektmedlemmar och projektledare kan ha centrala roller i flertalet projekt samtidigt. 
Detta är givetvis ett sätt för organisationen att utnyttja sina kritiska resurser på bästa vis, 
uppnå tidseffektivitet och fördela kompetensen jämt. Det har även positiva effekter då 
det innebär kunskapsöverföring mellan de olika rådande projekten. För att säkerställa att 
ett enskilt projekt uppnår önskat resultat krävs det att organisationsmedlemmarna kan 
bibehålla fokus och intresse för denna arbetsuppgift, parallellt med sina övriga 
uppgifter. Projektledarens förmåga att engagera sin projektorganisation blir därför extra 
påtagligt i en multiprojektmiljö. [2,8] 
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Multiprojektmiljö ställer höga krav på planering och kontroll då kopplingen mellan de 
olika projekten försvårar organisationens förmåga att förutspå utvecklingen av 
verksamheten. Avvikelser från projektplanen i ett projekt kan få svåra konsekvenser för 
andra projekt. Kraven på planering och synkronisering mellan flertalet projekt ställer i 
sin tur höga krav på ledningen av linjeorganisationen samt respektive projekts 
projektledare. Projektledaren kan konkurrera om resurser med andra projektledare eller 
linjechefer inom organisationen. Därför är det viktigt att tydliga prioriteringar sätts inom 
organisationen och att de förmedlas till projektledaren.  [4,8] 
 
3.3 Motivation – vad är det? 
Ordet motivation härstammar från latinets movere som betyder ”att sätta i rörelse” och 
syftar därmed på den drivkraft som får människor att agera. För att skapa förståelse för 
bakomliggande orsaker till människors drivkraft att sträva mot ett mål, krävs en närmare 
definition av begreppet motivation. I en bred betydelse kan begreppet motivation 
beskrivas som vår vilja att åstadkomma någonting. [6] 
 
Inom forskarvärlden finns det en uppsjö av olika motivationsteorier. Följande två 
motivationsteorier har valts ut som teoretisk grund för uppsatsen baserat på att de båda 
fått stort genomslag i forskarvärlden samt att har en direkt koppling till just motivation i 
arbetslivet.  
 
3.4 Herzbergs motivationsfaktorer  
Herzbergs motivationsfaktorer, även kallad tvåfaktorsteorin (The Two Factor Theory), 
bygger på en separation av motivationsfaktorer och hygienfaktorer, se Tabell 1. 
Hygienfaktorerna beskriver omgivande förhållanden som direkt påverkar individens 
inställning till arbetet. De kan beskrivas som nödvändiga förutsättningar för att 
individen ska anstränga sig. Det finns därmed en direkt korrelation mellan frånvaron av 
hygienfaktorer och missnöje på arbetsplatsen. Dock kan faktorerna inte sägas höja 
individens motivation, dvs. enbart hygienfaktorer som en fast anställning och 
ekonomisk ersättning skapar inte tillfredsställelse.  Motivationsfaktorerna, å andra 
sidan, bidrar till att öka individens arbetsinsatser och kan sägas vara rent 
motivationshöjande. Faktorer som arbetsuppgiften i sig självt, individens prestationer 
samt erkännande från omgivningen bidrar till höjd motivation. Det är därmed först när 
individen känner att denne åstadkommer något av betydelse som arbetsmotivation 
uppkommer. [9,10] 
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Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

• Organisationen, mål, vision, 
strategi etc. 

• Arbetsmiljön 
• Arbetskollegor  
• Ledning inom företaget 
• Belöningar som lön och andra 

förmåner 
• Företagskultur 
• Anställningstrygghet 

• Prestationer 
• Feedback och erkännande 
• Arbetsuppgiften i sig självt 
• Eget ansvar 
• Karriärmöjligheter 
• Utveckling av egen kompetens 

Tabell 1 Motivationsfaktorerna står i direkt förbindelse med höjda arbetsinsatser, 
medan frånvaro leder till missnöje. 

Trots att Herzbergs motivationsteori skrevs för över femtio år sedan används den 
fortfarande inom forskarvärlden som utgångspunkt för nya motivationsteorier. Enligt 
Sachau erbjuder Herzbergs teori ett bra generellt ramverk för att beskriva just relationen 
mellan missnöje och tillfredsställelse på en arbetsplats. Teorin validitet styrks av 
flertalet forskare som under senare år använt sig av teorin inom olika typer av 
organisationer [11,12].  
 
3.5 The Job Characteristic Model 
Då kritik riktats mot Hertzbergs tvåfaktorsteori vad det gäller möjligheten att 
individanpassa motivationsmodeller utvecklade Oldham och Hackman under 80-talet en 
snarlik motivationsteori. Teorin, som kallas the Job Characteristic Model, fokuserar på 
just arbetsmotivation och hur individens arbetsförhållanden kan anpassas för att 
optimera förutsättningar för motivation. Modellen använd frekvent inom organisationer 
för att insamla kunskap om hur arbetsuppgifter ska utformas för att möjliggöra 
individanpassade arbetsplatser. En översikt av modellen visas i Figur 2. [13,14] 
 
Forskarna Oldham och Hackman föreslår att arbetsmotivation kan åstadkommas genom 
att en medveten konstruktion av arbetsuppgiften. Arbetsuppgiftens karaktär beror i sin 
tur av den omgivande organisationsstrukturen. Oldham och Hackman visar med sina 
undersökningar att organisationen bör sträva efter att etablera ett välfungerande ramverk 
för hur arbetsuppgifterna konstrueras och kommuniceras.  Genom att kombinera 
varierande arbetsuppgifter som skapar meningsfullhet i arbetet stimuleras individen att 
använda olika typer av färdigheter. En tydlig fördelning av arbetet och en inrättning av 
naturliga grupper gör att individen lättare kan identifiera sig med sin uppgift. På så sätt 
åstadkoms ett individuellt ansvar för arbetet och dess resultat. Autonomi skapas av 
distinkt delegering från organisationen. För att individen ska kunna få ytterligare 
kunskap om nyttan av resultatet bör individen även kopplas till slutkunden. På så sätt 
skapas en direkt relation mellan utföraren och användaren som möjliggör återkoppling.  
Slutligen är organisationens kommunikationsstrategi betydande för individens förståelse 
av arbetsuppgiften. Feedback och bekräftelse från ledningen är ett krav för att individen 
ska kunna utvecklas och anstränga sina arbetsinsatser. [14] 
 
För att möjliggöra arbetstillfredsställelse och öka individens vilja att prestera, hävdar 
forskarna att individen måste uppnå ett visst psykologiskt tillstånd. Detta tillstånd 
definieras av att individen 1) upplever meningsfullhet i arbetet, 2) känner ansvar för 
resultatet samt 3) har en förståelse för resultatets innebörd. [13] 
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För att konkretisera hur detta psykologiska tillstånd ska åstadkommas kopplar Oldham 
och Hackman dessa förutsättningar för motivation direkt till arbetsuppgiftens karaktär. 
Genom att identifiera mätbara och tydligt separabla karaktäristika hos arbetsuppgiften 
fungerar motivationsmodellen som en konkret och applicerbar mall: 
 

• Varierande krav på kunskap: Arbetsuppgiftens karaktär bör ställa varierade krav 
på individens färdigheter. Forskarna menar på att individens upplevda 
meningsfullhet ökar då den egna förmågan utmanas. 

 
• Identifikation med arbetsuppgiften: Om individen kan se en tydlig avgränsning 

av arbetet och känna en äganderätt till uppgiften tenderar individen att känna 
större ansvar och meningsfullhet. 

 
• Uppgiftens betydelse: Här avses individens förståelse för nyttan av resultatet och 

känslan av att kunna påverka och förbättra andras liv eller arbete. 
 

• Autonomi: Om individen upplever kontroll över utformning och utförande av 
uppgiften och en hög grad av självständighet ökas ansvarstagandet för resultatet. 

 
• Feedback från uppgiften: En förståelse för resultatet och en stark återkoppling 

efter utfört arbete är fundamentalt för att individen ska kunna utvecklas och 
förbättra sina prestationer. 

Figur 2 Schema över The Job Characteristic Model [13,14] 
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Oldham och Hackmans modell illustrerar väl hur en organisation kan konstruera 
arbetsuppgifter som motiverar, men det krävs även att ta hänsyn till individens 
förutsättningar för motivation: 
 
Individens kompetens  
För att individen ska uppfatta arbetet som meningsfullt krävs det att arbetsuppgiften 
matchar individens kompetens och förmåga att lösa den. I regel motiveras människor att 
öka sina prestationer då de känner sig kompetenta. Bristande tro på den egna förmågan 
ökar risken för frustration och minskade prestationer. 
 
Individens behov av utveckling  
Utmanande uppgifter tenderar att stimulera individer med stort behov av utveckling. 
Hur krävande arbetsuppgiften är bör därför individanpassas för att optimera individens 
arbetsmotivation. 
 
Individens upplevelse av övriga arbetsförhållanden 
Arbetsförhållanden som anställningstrygghet, belöningssystem, arbetskollegor och 
ledning är en förutsättning för att individens motivation. De kan inte sägas vara direkt 
motivationshöjande, men upplevt missnöje med arbetsförhållandena hämmar 
motivationen avsevärt. 
Sammanfattningsvis kan de tre moderatorerna sägas påverka individens upplevelse av 
arbetsuppgiften och de beskriver organisationsmedlemmens individuella förutsättningar 
för att motiveras av en välutformad arbetsuppgift. En individ som besitter tillräckliga 
färdigheter samt drivs av ett stort utvecklingsbehov som arbetar i en miljö anpassad för 
denna kan förväntas leverera goda resultat. [13,14] 
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4. Resultat av Empiri 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av resultaten av de tre intervjuade 
projektledarna. De semistrukturerade intervjuerna varade ca 60 minuter och 
respondenterna läts tala fritt utifrån en intervjumall, se Bilaga 1. Vissa av frågorna 
ställdes enbart för att författaren skulle få en inblick i respondenternas bakgrund och 
organisation, men ansågs i efterhand irrelevant för uppsatsen och har således sållats 
bort. För en beskrivning av de tre projektledarnas projektorganisationer separat Bilaga 
2. De tre projektledarna fick svara anonymt för att de skulle kunna tala obehindrat om 
sin organisation och ledning. De benämns de här A, B och C. 

4.1 Introduktion 
Samtliga av de tre intervjuade projektledarna har en bakgrund som ledare av grupper i 
varierande storlekar och har alla innehaft rollen som såväl chef som projektledare. De är 
vana att arbeta i parallellt löpande projekt och ofta pågår deras projekt i tidsomfång på 
minst ett halvår upp till ett par år. För närvarande leder de alla minst ett projekt var och 
är parallellt med detta engagerade i andra projekt och/eller löpande verksamhet.  
 
Projektledare A arbetar inom Lunds kommun som projektledare inom nybyggnation och 
renoveringar av fastigheter inom affärsområdet Lundafastigheter. Han driver för 
tillfället bl.a. en ombyggnation av en skola och ett badhus och har även rollen som 
projektledare i flertalet mindre projekt. 
 
Projektledare B arbetar som utvecklingsstrateg inom den administrativa staben direkt 
under kommundirektören i Staffanstorps kommun. B driver för närvande ett internt 
utvecklingsprojekt berörande beslutsfattande system inom kommunen och leder även ett 
projekt inom äldreomsorg. Parallellt är han engagerad i annan löpande verksamhet. 
 
Projektledare C är verksam inom nämnden Barn och Utbildning inom Staffanstorps 
kommun och arbetar som IT-pedagog. Hans huvudprojekt syftar till att skapa en IT-
strategi för kommunen. Inom projektet skapar han själv delprojekt intern och externt. 

4.2 Projektledarrollen och projektorganisationen 
I Tabell 2 redovisas en sammanfattning av vilka begrepp som respondenterna använde 
för att beskriva sin roll som projektledare samt hur tilldelning och styrningen uppfattas 
av dem. Ur respondenternas beskrivning av sin roll upprepades uttryck som att leda och 
driva, organisera och planera samt genomföra. Två av respondenterna såg det även 
som sin roll att inspirera och skapa projekten.  
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Tabell 2 En sammanfattning av hur projektledarna upplevde sin roll i organisationen 
samt hur de såg på tilldelningen och styrningen av projekt. 

Alla tre respondenterna nämner även ordet variation när de talar om sin roll och sina 
arbetsuppgifter och påpekar att man som projektledare har många roller och uppgifter. 
De uttrycker att det är svårt att definiera exakta gränser: 
 
Som projektledare så är det svårt att veta exakt var mitt ansvarsområde slutar och 
någon annans tar vid. Jag måste själv sätta mina gränser. 

[A] 
 
Vad det gäller just att skapa eller vara delaktig i utformning av projekten så framgår det 
att A och C blir tilldelade projekt inom organisationen medan C agerar i egenskap av 
både projektledare och styrgrupp. B och C upplever att de har möjlighet att påverka 
utformandet av uppdraget. De uttrycker att de känner mycket starkare engagemang och 
ansvar för resultatet i de projekt han själv varit med och startat. C berättar: 
 
Då jag ingår i ett projekt som jag anser arbetar på ett felaktigt sätt så försöker jag 
medvetet få åt mig projektledarrollen… Jag tar på mig mer och mer ansvar för det som 
jag anser inte fungerar. 

[C] 
 
 

 Uppfattning av 
projektledarrollen 

Tilldelning av projekt Styrning av projekt Resurstilldelning 

 
A 

Genomförare och 
organisatör 
 

• Tilldelas utformade uppdrag 
med fastställd budget och mål 

• Viss valfrihet av 
projektuppdrag i mån om tid 
och resurser 

• A ansvarar endast för 
projektledning och är 
beroende av styrgrupp 
inom fastighetsnämnden. 

• Tillsätter sin 
egen 
projektgrupp  

• Arbetar med 
en fast budget  

 
B 

Skapare, planerare 
och ledare  

• Tilldelas uppdrag och kan till 
stor del påverka utformningen 
och målbilden 

• Startar egna projekt och 
initiativ 

• Projektorganisationen är 
flytande och B ingår ofta i 
både styrning och ledning 
av sina projekt, men 
begränsas delvis av 
beslutsfattande på en högre 
politisk nivå. 

• Tillsätter sin 
egen 
projektgrupp 

• Blir tilldelad 
resurser 
löpande 

 
 

C 
Driva, inspirera 
och genomföra 

• Tilldelats ett stort projekt och 
kan, inom ramarna för detta, ta 
egna initiativ till mindre 
projekt 

• C ansvarar för 
projektledning och är 
beroende av två 
mellanchefer som utgör 
styrgrupp. Agerar dock 
rådgivande i styrgruppen. 

• Tillsätter 
utförare av 
delprojekt 
men saknar en 
varaktig grupp 

• Agerar 
rådgivande i 
fördelning av 
budget 
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4.3 Motivation 
De tre projektledarna förknippade alla ordet arbetsmotivation med orsaken till viljan att 
utföra sitt arbete och motivation beskrevs även synonymt med arbetsglädje och 
inspiration. I tabell 3 ses en sammanfattning av de uttryck och begrepp som respektive 
respondent använde för att beskriva sin egen syn på arbetsmotivation.  

 
Genomgående talar respondenterna om möjligheten att kunna påverka och bestämma. 
Två av respondenterna säger att de blivit mer benägna att leda ett projekt med erfarenhet 
och ålder. 
 
Jag vet vad jag vill ha och hur jag tycker att ett projekt ska organiseras - det visste jag 
inte förr. Nu är jag van att leda ett projekt och jag vill fortsätta att ha den rollen. 

[A] 
 
Ord som vision, mål och resultat är även centrala vid beskrivningen av motivation. 
Projektledare B hävdar att han nästan enbart drivs av visionen att kunna göra skillnad 
och glädjen i att kunna dela den med sina medarbetare:  
 
De projekt jag håller närmast om hjärtat är rent visionsdrivna. Jag vill hamna 
någonstans där ingen annan varit. Jag kan inte begära att andra ska dela min vision. 
Men samtidigt, då det är den faktor som driver mig och indirekt projektet, så kan jag 
inte låta bli att prata om den. 

[B] 
 

Tabell 3 En sammanfattning projektledarnas beskrivning av 
motivationsfaktorer  

Projekt-
ledare 

Egna motivationsfaktorer Hämmande av motivation Förslag på förbättringar 

 
A 

• Arbetsuppgiften 
• Ersättning  
• Personlig relation till 

arbetet och resultatet 
• Friheten att få bestämma 
• Varierande arbete 

• Trögflytande beslutssystem 
• Frustration över begränsat 

mandat 

• Direktkontakt med 
nyttogruppen 

• Möjligheten att få utforma 
projektet 

• Större mandat 
• ”Tydligare spelregler” 

 
B 

• Visionen av skapa skillnad 
• Direktkontakt med 

nyttokunden 
• Drivkraften hos 

medarbetarna 
• Möjligheten att påverka 

• Tidsbrist 
• Svårigheten i att prioritera 

arbetsuppgifter 
• Organisationskulturen och 

obenägenhet att förändras 
eller fatta beslut 

• Möjligheten att sålla bort 
tråkiga projekt 

• Fler medarbetare som drivs 
av en vision 

• Längre projekttider för att 
skapa varaktigt resultat 

• Mer erfarenhet av 
organisation och planering 

 
 

C 
• Möjligheten att kunna 

påverka och styra 
• Bekräftelse från 

omgivningen 
• Utrymme för egen 

kreativitet 
• Relationer med 

medarbetare och kunder 
• Ett konkret mål som kan 

mätas 
• Lustfyllda arbetsuppgifter 

• Otacksamma 
arbetsuppgifter som inte 
tillför direkt nytta eller 
glädje för slutkund 

• Att sakna befogenheter att 
fatta beslut 
 

 

• Möjligheten att välja sina 
egna projektmedlemmar 
och kunna delegera 

• Större mandat att kunna 
besluta och agera 
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Något som även kan ses som en direkt motivationsfaktor hos två av respondenterna är 
mötet och relationen med nyttokund. Alla tre respondenterna uttrycker vikten av att ha 
en relation till nyttjarna av resultatet. B nämner att det inte alltid finns tidsutrymme för 
att besöka kunder och att det förtar lite av glädjen från resultatet. Projektledarna 
berättar: 
 
Ibland är min motivation att jag kan se att mina resultat ger ren verksamhetsnytta och 
en nytta för användaren. 

[B] 
 
Min belöning är att få jobba med roliga människor och att få ge något till dem. Jag fick 
ett mail från en rektor i vår kommun som sa: ”Tack för att du kommit till vår kommun”, 
då vet man ändå att man har gjort något. 

 [C] 
 
Vad det gäller motivation i form av feedback från ledning och omgivning så säger sig 
ingen av projektledarna A eller B ha ett uttalat bekräftelsebehov av den egna insatsen. 
Dock uttrycker de en efterfrågan på att kunna ha en kontinuerlig dialog med ledningen 
om arbetets uppgifter, mål och resultat. C säger sig ha ett behov av att både bli sedd för 
den egna insatsen samt att få feedback på resultat. De uttrycker alla att ledningen ofta 
prioriterar bort kommunikation om den övriga verksamheten och att det därför är svårt 
att få en uppfattning om vad som sker parallellt med deras egna projekt.  
 
Hämmandet av motivation består ofta i projektorganisationens beroendeställning av den 
övriga organisationen. Samtliga projektledare uttrycker frustration över att kunna ha en 
stor frihet att besluta inom sitt eget projekt men upplever att de saknar mandat i den 
övriga organisationen. Detta leder till stagnation eller förhinder av förändringar inom 
projektorganisationen. De uttrycker en önskan om att kunna få ökade befogenheter att 
fatta beslut. 
 
När respondenterna beskriver deras framtida ambitioner är utmaningar och möjligheter 
begrepp som används av samtliga. Att lyckas med det perfekta projektet eller att testa 
nya och vågade projekt säger respondenterna är ambitionen med projektledarrollen. De 
talar alla om specifika mål eller visioner för respektive organisation som de vill uppnå. 
Nya och utmanande arbetsuppgifter är således huvudambitionen. 
 
A upplever att projektledarrollen ger en stor frihet och beslutanderätt om utförandet av 
projektet. Han har fått ett större behov av att kunna leda sina medarbetare genom 
genomförandet. Detta stämmer väl med Bs beskrivning av sin ambition. Han uttrycker 
en även önskan om att få styra projekten i en högre grad i rollen som projektledare: 
 
Belöningen består i ett ökat förtroende. Att få större förtroende innebär att man får 
större delar av den ekonomiska kakan att leka med. 

[B] 
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4.4 Hygienfaktorer och motivationsfaktorer 
I tabell 4 visas resultatet av respondenternas rankning av vad som motiverar dem mest i 
sin projektledarroll. Hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna kastades om för att 
ordningen inte skulle påverka respondenternas svar. Värt att notera är att eget ansvar, 
projektets arbetsuppgifter och feedback från ledningen värderas högt. Arbetsmiljön, 
avlöning och karriärmöjligheter värderas lågt.  
 

Faktor Projektledare 
A 

Projektledare 
B 

Projektledare 
C 

Medelvärde 

Hygienfaktorer 
Arbetsmiljön 11 11 9 10.3 
Företagskultur 9 8 6 7.7 
Arbetskollegor 6 4 5 5 
Ledning inom företaget 4 5 8 5.7 
Avlöning 8 10 11 9.7 
Motivationsfaktorer 
Eget ansvar 3 1 1 1.7 
Projektets ingående arbetsuppgifter 2 3 4 3 
Karriärmöjligheter 10 9 10 9.7 
Utveckling av egen kompetens  1 2 7 3.3 
Feedback från ledningen 5 6 2 4.3 
Feedback från medarbetarna 7 7 3 5.7 

Tabell 4 Resultatet av respondenternas rankning av Herzbergs hygien och 
motivationsfaktorer mellan 1 och 11 där 1 är viktigast för respondentens motivation. 
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5. Diskussion 
I såväl teorin som i intervjuerna framgår det mycket tydligt att rollen som projektledare 
är komplex och att det är svårt att skapa en klar definition av vad det innebär att vara 
projektledare. Att projektledarna själva beskriver sin roll med ord som ledande, 
planerande, organiserande och drivande visar att de upplever sig ha en nyckelposition i 
projektorganisationen. Orden är starka och förknippas med ett stort ansvar för projektets 
framgångar. Det är tydligt att projektledaren kopplar sin arbetsinsats direkt till 
projektets resultat och att ansvarstagande är en uttalat central motivationsfaktor. Det 
stämmer väl överrens med Oldman och Hackmans motivationsteori där upplevt ansvar 
antas vara en psykologisk förutsättning för upplevt motivation. 
 
Att ansvarstagande och möjligheten att kunna styra och påverka är extra påtagligt som 
motivationsfaktor bland just projektledare är kanske föga förvånande. Då projektledaren 
aktivt valt att ha en styrande position som ofta innebär såväl frihet som ansvar borde 
individen rimligen ha ett intresse för detta och utgör därmed en viktig faktor för 
arbetsmotivation. Att tilldela projektledaren ansvar borde på så vis vara ett bra sätt att 
tillgodose individens behov av att besluta och känna sig inflytelserik.  
 
För att ett ökat ansvarstagande ska upplevas som motiverande krävs dock att 
projektledaren även ges tillräckliga befogenheter för att kunna uppfylla det förväntade 
resultatet. Projektledarrollen innebär till stor del beslutanderätt och ansvar för den egna 
projektorganisationen men begränsas av den kringliggande linjeorganisationen. 
Uppsatsens empiri visar tydligt att projektledarna upplever att bristen på mandat 
påtagligt minskar arbetsmotivationen. När de upplever att de inte kan leverera det som 
deras ansvarsposition kräver, verkar ett stort ansvarsområde snarare uppfattas som 
direkt hämmande, än motiverande.  
 
Då projektledarrollen är komplex är arbetsbeskrivningen ofta flytande.  Projektledarna 
kan, som empirin visar, tvingas sätta sina egna gränser för sitt ansvarsområde. Om detta 
ej kommer som ett direktiv från ledningen kan det vara svårt för projektledaren att få en 
uppfattning av organisationens förväntningar och krav.  Precis som Engwall påpekar 
krävs det en viss formalism kring arbetsbeskrivningen från organisationens sida. 
Svårigheterna bör kunna undvikas med hjälp av tydlig förankring av ansvarsområden 
hos såväl organisationen som hos projektledaren samt kontinuerlig kommunikation och 
feedback.  
 
Vad det gäller just ansvar för uppgiften som projektet innebär så förefaller samtliga av 
projektledarna att känna både ett ansvar och ett intresse för resultatet av projektet. 
Visionen av att kunna göra skillnad och skapa något av värde bidrar tydligt till ökad 
motivation och arbetsglädje. För att projektet ska kunna hålla hög kvalitet krävs det en 
ledande individ som kan förmedla projektorganisationens vision och därmed är det 
centralt att projektledaren är väl införstådd med och tror på målbilden.  I detta tycks 
direktkontakten med nyttokunden vara avgörande för att projektledaren ska få en bild av 
den önskade nyttoeffekten. Dock framgår det av projektledarnas berättelser att det 
många gånger saknas tillräcklig kontakt med både beställare av projektet samt 
nyttokund. Om informationen om målbilden kommer från andrahandskällor riskerar 
projektledaren att inte få samma förståelse för kunden och dess behov. Att etablera en 
personlig relation till projektet och dess resultat är essentiellt för den upplevda 
motivationen.  
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Likaså tycks återkoppling och förståelse för effekten av projektets reslutat vara viktig 
för arbetsmotivationen. Att skapa ett mätbart resultat tycks ge projektledarna direkt 
feedback på arbetsinsatsen.  
 
I teorin så beskrivs den klassiska projektorganisationen som betydligt mycket mer 
distinkt än vad empirin visar. Två av respondenterna uppger att de i vissa fall kan agera 
såväl projektledare som uppdragsgivare och på så sätt vara delaktiga i utformningen av 
projekt. Projektledarna uppger att de känner större motivation till att engagera sig i 
projekt som de själva varit med och startat. Delaktigheten i ett projekt i ett mycket tidigt 
skede tycks innebära att projektledaren får en större förståelse för syftet med projektet. 
Att vara med och utveckla ett projekt istället för att bli tilldelad ett projekt skapar en 
upplevelse av att kunna påverka och en tydligare äganderelation mellan ledaren och 
projektet. Ur detta perspektiv kan det vara en god idé att ta in projektledaren i 
projektprocessen tidigt.  
 
De teorier som finns på området arbetsmotivation fokuserar ofta på vad som motiverar 
den anställde organisationsmedlemmen. Det kan därför ifrågasättas i vilken grad dessa 
teorier kan appliceras på organisationsmedlemmar i ledande positioner. Empirin 
bekräftar dock tydligt en stor del av de utnyttjade motivationsteorierna, men det är svårt 
att avgöra exakt hur motivationsfaktorerna skiljer sig mellan projektledaren och övriga 
projektmedlemmarna. En mer relevant fråga kanske vore i vilken utsträckning de 
motiveras av de enskilda faktorerna. Projektledarens motivation sammanfattas med ett 
stort behov av ansvarstagande, förståelse och intresse för resultat samt i hög grad 
autonomi och bestämmanderätt. Dessa faktorer speglar väl den ledande position som 
projektledarrollen innebär. Förutsatt att projektledaren aktivt valt sin position inom 
organisationen, torde det rimligt att anta att detta behov är speciellt uttalat hos 
projektledare jämfört med övriga projektmedlemmar. 
 
5.1 Diskussion av metod 
Då denna uppsats bygger på tre personers subjektiva uppfattning av projektledarrollen 
är uppsatsens resultat givetvis en generalisering av verkligheten. Därmed kan resultatet 
av uppsatsen ha påverkats av författarens tidsbrist att intervjua och sammanställa mer 
data. För att kunna styrka slutsatsen skulle undersökningen av motivationsfaktorer för 
projektledare skulle ett mer omfattande intervjuunderlag behövas.  
 
Motivationsfaktorer i sig bygger på individuella subjektiva uppfattningar och kan, trots 
befintligt teoriunderlag, vara svåra att mäta och dra paralleller mellan. För att få fram 
individens uppfattning är semistrukturerade intervjuer med öppna frågor bra. Dock finns 
det en risk att författaren, vid sammanställningen av ostrukturerad data, omedvetet 
vinklar eller sållar efter vad denne tror eftersöks. Dessutom är det svårt att, med en 
öppen intervjumall, garantera att samma frågor ställs till alla respondenter och att de 
ställs på samma sätt. En intervju i dialogform kan ge upphov till följdfrågor i en specifik 
intervju som inte uppkommer i en anan intervju. 
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6. Förslag till förbättringar 
Sammanfattningsvis har uppsatsens slutsats formulerats som ett förslag på hur 
projektledarens arbetsmotivation skulle kunna stimuleras med hjälp av den 
kringliggande organisationen och utformandet av projektledarens roll. Nedan följer ett 
antal centrala faktorer som den linjeorganisationen bör fokusera på: 
 

• Förtydliga och förankra arbetsbeskrivningen. Som tidigare diskuterats är 
projektledarens roll ofta komplex och det kan vara svårt för projektledaren att 
veta vilka förväntningar som finns på dennes arbetsinsats. Osäkerheten i detta 
kan leda till att projektledaren känner sig otillräcklig eller överbelastad och 
därmed hämmas motivationen. Därför är det essentiellt att organisationen strävar 
efter att konkretisera och begränsa projektledarens arbetsuppgifter.  
Utformningen av arbetsbeskrivningen bör med fördel utformas i tillsammans 
med projektledaren för att ge denne möjlighet att påverka och förstå 
organisationens behov. Arbetsbeskrivningen är givetvis ett levande dokument 
som måste förändras med omvärldens och verksamhetens förutsättningar. Det är 
därför viktigt med en kontinuerlig dialog mellan projektledaren och 
organisationen.  
 

• Matcha ansvar och befogenheter. Projektledaren måste ges tillräckliga 
befogenheter för att kunna fatta de beslut som krävs för att uppfylla det givna 
ansvaret. Projektledarens givna mandat är en direkt motivationsfaktor och ger 
individen en tydlig känsla av att kunna påverka.  

 
• Ta med projektledaren i ett tidigt stadium. Projektledaren bör tas med så tidigt 

som möjligt i projektprocessen för att få en förståelse för projektets syfte och 
projektbeställarens önskemål. Genom mötet med projektbeställaren och 
diskussioner av projektutformningen i rådgörelse med projektledaren etableras 
en tydligare personlig relation till projektet. Detta stärker projektledarens 
engagemang och ansvar för projektorganisationen och ökar projektledarens 
arbetsmotivation. Dock bör organisationen förtydliga om projektledaren har en 
styrande, rådgivande eller utförande roll för att projektledaren ska förstå 
förväntningarna. 

 
• Direktkontakt med nyttokund. Som uppsatsen visar förstärker mötet med 

nyttokunden förståelsen för och den personliga relationen till projektet och är 
därmed en nyckelfaktor i arbetsmotivationen. I en omfattande 
projektorganisation finns det dock en risk att projektledarens kontakt med 
nyttokunden försummas eller prioriteras bort till följd av arbetsbördans storlek. 
Som kringliggande linjeorganisation kan detta förhindras genom att ställa krav 
på att projektledaren måste vara i kontakt med nyttokund. Rent konkret kan 
organisationen t.ex. etablera rutiner för studiebesök, kundmöten och obligatorisk 
uppföljning.  

 
• Belöna med utmanande arbetsuppgifter och förtroende. Eget ansvar och 

kompetensutveckling är primära motivationsfaktorer och det är viktigt att 
organisationen visar sitt förtroende för projektledaren. Därmed bör 
projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden kontinuerligt förändras och 
utmana projektledarens kompetens.  
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• Underskatta inte vikten av kommunikation och feedback. Kommunikation 
mellan projektledaren och omgivningen är viktigt för att få insikt i den egna 
arbetsinsatsen och projektet. Observera att kommunikation är essentiellt både 
internt inom den egna projektorganisationen såväl som externt, mellan 
projektledaren och linjeorganisationen. Den interna kommunikationen skapar en 
förståelse för t.ex. projektbeställarens önskemål, styrgruppens uppfattning om 
projektledarens arbetsinsats och projektgruppens feedback på ledarskapet. 
Dialogen med linjeorganisationen skapar istället förståelse för verksamheten 
som helhet och andra kringliggande projekt som kan komma att påverka 
projektledarens arbetssituation. T.ex. ger det projektledaren kunskap om 
resursprioriteringar och förhindra att okunskap hos projektledaren leder till 
frustration och hämmande av motivation.  

 
Till sist kan det tilläggas att hur mycket vi än letar efter ett generellt framgångsrecept på 
hur arbetsmotivation skapas, kvarstår faktum att motivation är en individuell upplevelse. 
Den viktigaste slutsatsen, enligt författaren, blir således att organisationen bäst 
motiverar en projektledare genom att vara lyhörd. Lyssna på individen, stötta 
framtidsvisioner, uppmuntra till personlig utveckling och förbättring av den egna 
kompetensen. Så skapas motivation och arbetsglädje. 
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Bilaga 1. Intervju material 
Följande mall användes som stöd vid de tre intervjuerna. 
 
Presentation 
Jag studerar på civilingenjörsprogramet Design och Produktframtagning på KTH och 
skriver för närvarande min kandidatexamensuppsats i ämnet Industriell Ekonomi och 
Organisation. Jag har valt att undersöka hur projektledare uppfattar sin arbetssituation 
och vad som motiverar dem i sin ledarroll.  

Jag skulle därför vilja intervjua dig angående ditt arbete inom er verksamhet och få en 
bild av hur du subjektivt uppfattar projektledarrollen. Intervjun tar ca 60 minuter och 
kommer att innehålla frågor angående er organisation, din befattning och din roll som 
projektledare. Jag kommer även att fråga ett antal frågor om hur du uppfattar din egen 
arbetssituation och vad som motiverar dig i ditt arbete. Om du önskar så får du vara helt 
anonym. Har du ett intresse av att läsa uppsatsen får du gärna höra av dig till mig. Ett 
stort tack för att du ställer upp! 
 

Inledande beskrivning av organisation och befattning 
1) Beskriv kort hur er verksamhet ser ut. (Verksamhetsområde, antal anställda, etc.) 

2) Hur ser er organisation ut?  

3) Vilken position har du inom er organisation? Berätta kort om din roll som 

projektledare och dina arbetsuppgifter. Sitter du på flera poster i 

projektet/projekten? 

4) Beskriv kort vilka rådande/ nyligen avslutade projekt du varit involverad i. 

(Omfattning, tidsram, antal projektmedlemmar, etc.) 

5) Är du/medlemmar engagerade i flera parallellt löpande projekt? Om ja, hur tror 

du att det påverkar er arbetssituation? 

 

Projekt och ledning inom organisationen 
6) Hur ser tilldelningen av projekt ut? Vem är uppdragsgivare och styrgrupp? 

Vilket inflytande har du över utformningen av uppdraget? 

7) Hur blir du/ ditt projekt tilldelat resurser, såväl ekonomiska som kompetens? 

8) Hur ser kommunikationen ut med styrgruppen och hur ser du på eventuell 

feedback från ledningen?  

9) Hur ser belöningssystemet ut inom er organisation? 

10) Vilket typ av stöd får du från ledningen vad det gäller egen 

kompetensutveckling, visioner och mål? 

Motivation 
11) Hur skulle du definiera begreppet motivation? 
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12) Vad motiverar dig i ditt arbete? 

13) Vad har du för ambitioner med din roll och ditt ledarskap? 

14) Hur arbetar du med motivation av dina medarbetare? 

15) Vilka av dessa faktorer är motiverar dig mest i din roll som projektledare? 

(Ranka faktorerna på en skala mellan 1 och 10 där 1 är viktigast). 

a) Arbetsmiljön 

b) Eget ansvar 

c) Arbetsuppgiften 

d) Företagskultur 

e) Arbetskollegor 

f) Karriärmöjligheter 

g) Ledningen inom företaget 

h) Belöningar som lön och andra förmåner 

i) Utveckling av din egen kompetens  

j) Feedback och erkännande från ledningen 

k) Feedback och erkännande från andra medarbetare 

 
16) Vad tror du skulle kunna förbättra din arbetssituation och göra dig mer 

motiverad som projektledare? 

17) Är det något du vill tillägga? 
18) Går det bra att kontakta dig i efterhand för eventuell kompletterande 

information? 
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Bilaga 2. Projektorganisation kring respondenter 
I Figur 1, 2 och 3 nedan följer tre beskrivande modeller över projektledarnas 
projektorganisationer såg ut.  
 

 
Figur 3 Projektorganisationen kring projektledare A 

 
Figur 4 Projektorganisationen kring projektledare B 

 
Figur 5 Projektorganisationen kring projektledare C 
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