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Sammanfattning 

Projektet har blivit en allt vanligare arbetsform och får därav även mer uppmärksamhet i 

forskningen. Dock verkar dagens forskning kring projekt och projektledning ha liten 

praktisk anknytning då tyngdpunkten ligger på att utforma standardiserade modeller för 

att exempelvis utvärdera projekt. Det sägs även vara fördelaktigt att ta tillvara på 

erfarenheter och lärdomar från projekt, dock påvisas det att detta i vissa fall ändå 

bortprioriteras. När en genomgång av tidigare forskning genomförts så utformades 

följande problemformulering: 

”Hur kan utvärderingar av projekt förstås ur projektledares synvinkel” 

Syftet var därmed att få en djupare förståelse för projektledares upplevelser kring 

lyckade och misslyckade projekt i praktiken, om det används kriterier som 

överensstämmer med teori eller ifall det finns kriterier som värderas högre i praktiken. 

Vilka faktorer som anses leda fram till utfallet behandlades även i mindre utsträckning.  

Vi ville också se om, och i så fall hur, utvärderingar av projekt gjordes och även ifall 

erfarenheter och lärdomar från projekt tas tillvara på då projekt kan anses vara väldigt 

kontextuella och unika. 

För att undersöka detta så användes en kvalitativ undersökningsmetod där intervjuer 

med åtta projektledare genomfördes. Öppna frågor formulerades rörande utvärderingar, 

lyckade projekt, misslyckade projekt samt erfarenheter och lärdomar för att fånga upp 

projektledarnas egna åsikter om dessa aspekter. Det som framkom under intervjuerna 

ställdes upp som berättelser, det vill säga narrativt, och analyserades sedan efter teman. 

Resultatet visar att utvärderingar verkar anses som viktigt av projektledarna men i 

verkliga livet händer det att dessa ändå faller bort på grund av olika orsaker. Något som 

även framkom är att det verkar inte finnas en enhällig syn på lyckade och misslyckade 

projekt även fast det kunde framkomma liknande kriterier för värdering. En annan 

intressant aspekt är att när projektledare definierar lyckade och misslyckade projekt 

framkommer ofta baskriterier såsom budget och tid men när exempel från lyckade och 

misslyckade projekt från deras egna liv ges så verkar dessa kriterier ibland förändras 

något. Erfarenheter och lärdomar ansågs vara viktigt och projektledarna tog alla med sig 

dessa på olika vis. Vissa tog med sig dessa i en formell form där det skrevs ned i 

slutrapporter medan andra tog med sig dessa mer informellt. 

I och med att utvärderingar av projekt är något som verkar vara rätt subjektivt, även om 

vissa baskriterier framträder, så tycker vi att det även bör vara intressant att se vad andra 

intressenter i projekt anser. 
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1 Inledning 

I denna inledning läggs grunden för och motiveras uppsatsen genom en 

problembakgrund som sedan leder fram till problemformuleringen och syftet med denna 

studie. Slutligen kommer även klargöras för de avgränsningar som är av vikt. 

1.1 Problembakgrund 
Temporära organisationer är inte en ny förekomst utan har förekommit som 

organisationsform sedan lång tid tillbaka (Bechky, 2006, s. 4; Dvir & Lechler, 2003, s. 

1). Ett projekt innebär en temporär organisation, eftersom det har ett klart tidsspann med 

tydlig början och slut. Projekt har även fastställda resurser och till syfte att producera ett 

unikt resultat, produkt eller tjänst, det vill säga uppnå ett specifikt mål inom en särskild 

ram (Project Management Institute, 2015). Denna form av organisation blir allt mer 

vanligt förekommande, vilket också resulterar i ett ökat intresse för forskning inom 

detta område (Bechky, 2006, s. 4). 

Mycket av aktuell forskning om projekt kretsar kring utformandet av teoretiska ramverk 

och modeller. Detta refererar Blomquist et al. (2010, s. 6) till som traditionell forskning 

kring projekt, vilket enligt dem ger en ofullständig förståelse för hur projekt verkligen 

fungerar i praktiken. Därefter konstaterar de även att traditionell forskning försöker 

finna en “bästa praxis” för utövare, medan de vidare argumenterar för att det första 

steget för att skapa vidare förståelse för projekt istället borde vara att undersöka vad 

individer verkligen gör inom projekt (Blomquist et al., 2010, s. 6-7). 

Dinur et al. (2009, s. 432) spinner vidare på detta resonemang och anser att en “bästa 

praxis” kan vara svårt att finna, av den anledningen att sammanhanget också spelar roll. 

Eftersom projekt i sig är av en unik karaktär och är beroende av vilka specifika mål som 

bör uppfyllas, är det också rimligt att tonvikt läggs vid det som faktiskt görs i varje 

enskilt projekt. Om en standardiserad modell används kanske denna ändå behöver 

modifieras för att passa in i sammanhanget, beroende på projektets karaktär. Om 

exempelvis fokus endast läggs på modeller och teorier för att försöka finna en “bästa 

praxis” kan verklighetsaspekten gå förlorad, det vill säga det som verkligen händer och 

upplevs inom projekt kommer inte att studeras och bidraget till teorin riskerar därmed 

att förbises. 

Även Ghoshal (2005) stödjer att mer fokus bör ligga på praktiken, men tar detta ett steg 

längre och menar att dåliga teorier har en negativ inverkan på det som annars kan anses 

som bra praktik. Praktiskt fokuserade studier bör vara till hjälp för utövare, eftersom 

verklighetsaspekten tas tillvara och därför borde vara enklare att relatera till. Vidare 

argumenterar Blomquist et al. (2010, s. 11) även för att project-as-practice är ett 

perspektiv som lämpar sig för i stort sett samtliga frågeställningar inom projektledning. 

De påpekar dock att det centrala är att genomgående under studiens genomförande 

komma ihåg att lägga fokus på människorna och hur deras agerande tar sig olika uttryck 

i verkliga livet. Genom att undersöka och skapa förståelse för individer och dess 

aktioner inom projekt skapas en djupare förståelse för projekt och projektledning. Detta 

skulle alltså kunna komplettera den traditionella forskningen som i stor utsträckning 

fokuserar på att förklara och generalisera. 

Vidare framhåller Pitsis et al. (2014, s. 1285) att större tidskrifter såsom International 

Journal of Project Management och Project Management Journal under det senaste 

decenniet publicerat ett stort antal arbeten som syftat till att bygga och utveckla 
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vetenskapliga teorier inom områden för projekt och projektledning. Trots att tonvikten 

lagts på denna typ av studier finns ett behov av att balansera dessa med publikationer 

som upplevs ha en större praktisk relevans (Pitsis et al., 2014, s. 1285). 

Exempelvis argumenterar Besner och Hobbs (2008, s. 17) för att när det kommer till 

projektledning kan en undersökning av praktiken bidra till forskningsfältets utveckling 

samt möjligtvis även identifiera om och var det finns kapacitet till vidare framtida 

utveckling. Att studera praktiken skulle på så vis kunna ses som att studera projektets 

hela område och detta skulle vara en hjälp för organisationer och dess utövare (Besner 

& Hobbs, 2008, s. 17). Att inte glömma bort verklighetsförankringen i samband med 

forskning är därför av vikt. 

Det ökade intresset för forskning om projekt är tidigare nämnt. Nilsson (2008, s. 6) 

framhåller dock att trots att forskningen inom projekt och projektledning fått ett 

uppsving de senaste åren är kunskapen om projekt fortfarande att anse som ringa, och 

att kännedomen om i synnerhet projektledarens arbete är att anse som ännu lägre. För 

att förstå praktiken kan en studie som innefattar just projektledare bidra till en djupare 

förståelse. Att studera vad projektledare i verkligheten tycker och tänker kring projekt 

kan ge viktiga praktiska insikter som kan bidra till den mer teoretiska forskningen. 

Projektledaren är en central aktör inom projekt med flera viktiga ansvarsområden, 

varför denne är en viktig komponent att ta hänsyn till. Projektledaren kan ses som den 

drivande kraften inom projektet som tar viktiga initiativ, skapar ett välfungerande 

samarbete i projektteamet och som även har huvudansvaret för att projektet blir 

genomfört inom den utsatta ramen (Marcusson & Ahlin, 2002, s. 33).  Vidare anser 

Maylor (2010, s. 11) att projektledaren bland annat har till uppgift att se till att det 

faktiska projektet blir lyckat och att detta i sin tur bedöms utifrån hur väl projektet lever 

upp till de utsatta målen. I och med att projektledarens roll är att anse som betydelsefull 

för projektets progress och då insikten i dennes arbete kan anses vara något begränsad 

finns utrymme för vidare forskning. 

Eftersom projektledaren har en ledande roll i projektet och jobbar för att projektet skall 

lyckas bör därför utvärderingen av projekts utfall även behandlas. Just utfallet, det vill 

säga om projektet anses som lyckat eller misslyckat, är en viktig del att ta hänsyn till då 

projekt kan anses vara väldigt målinriktade. Detta på grund av det faktum att det är en 

temporär organisation som strävar mot ett mål som ska uppfyllas. Utvärderingen om 

projektet är att anse som lyckat eller misslyckat värderas till stor del utifrån om 

projektet når upp till de utsatta målen inom budget och i rätt tid. Dagens forskning om 

projekt och dess utfall kretsar mycket kring just förklaringsfaktorer och 

utvärderingskriterier som beskriver vad som är kritiskt att tänka på för att lyckas samt 

varför utgången blivit endera lyckat eller misslyckat. Den tidigare forskningen på 

området tycks främst ha kretsat kring att med hjälp av enkäter kartlägga de faktorer som 

bidrar till projektets framgång, med syftet att generalisera samt hitta universallösningar 

för hur projekt i allmänhet, på bästa möjliga vis, ska styras (Nilsson, 2008, s. 6-7). 

Därav kan en kvalitativ studie om möjligt finna andra i praktiken mer centrala 

infallsvinklar. 

I litteraturen finns skilda åsikter om vilka aspekter som är relevanta att ta hänsyn till i 

samband med utvärderingen av ett projekts resultat men de kriterier som traditionellt 

använts för att utvärdera om projekt anses som lyckat eller misslyckat är också 

komponenter i den så kallade ”järntriangeln” bestående av delarna tid, kvalitet och 
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budget (de Bakker et al., 2010, s. 495). Även om dess användning inom forskning varit 

frekvent har modellen också varit utsatt för viss kritik. Atkinson (1999, s. 341) anser att 

järntriangeln är något ofullständig och kan förbättras. Vidare argumenteras för att dessa 

kriterier för att bedöma framgång består av två “bästa gissningar” vilket påvisas vara 

budgeten och tiden samt ett fenomen, kvaliteten, och att järntriangeln därför potentiellt 

kan ha missat något (Atkinson, 1999, s. 341). Då olika projekts kontext och nivå av 

komplexitet dessutom kan variera mycket finns anledning till att ta hänsyn till projektets 

sammanhang i samband med utvärdering (Ives, 2005). 

Andra kritiska röster angående järntriangeln har bland annat höjts kring det faktum att 

det förutsätts att projektets alla inblandade parter och intressenter ska ha samma syn på 

vad som är ett framgångsrikt resultat samt att detta resultat då skulle vara beroende av 

vilka restriktioner och förväntningar som satts upp redan innan projektet ens satts i 

rullning (de Bakker et al., 2010, s. 495).  I en metaanalys genomförd av de Bakker et al. 

(2010, s. 500) framgick att trots att den traditionella järntriangeln var vanligt 

förekommande i tidigare publikationer fanns klart varierande definitioner av framgång 

att beskåda, vilket kan indikera att det idag inte finns någon enhetlig syn på vad som är 

att betrakta som succé eller nederlag i projektsammanhang. Det är en bild som också 

delas av ett flertal andra författare, såsom bland andra Howsawi et al. (2011, s. 620), Ika 

(2009, s. 8) och Williams (2005, s. 505). 

Ett exempel på en lite annorlunda definition är den som The Standish Group (2014) ger. 

Den utgår nämligen ifrån aspekterna tid, budget och genomförande i samband med 

bedömning av ett projekts utfall men väljer att skilja på framgång, misslyckade och så 

kallade ”utmanade” projekt. De utmanade projekten karakteriseras då av att de 

överskridit tidsramarna eller budgeten alternativt eller i kombination med bristande 

funktionalitet (The Standish Group, 2014). Vidare argumenterar The Standish Group 

(2014) för att endast de projekt som avslutades på förhand och således inte slutfördes 

alls definieras som misslyckade. Möjligtvis kan detta påvisa att det kan finnas skilda 

uppfattningar om vad som är att betrakta som ett misslyckat respektive lyckat projekt 

och hur detta utvärderas. Via en djupare insikt i vad projektledaren, som har en 

nyckelroll inom projektet, upplever kan troligen en mer fullständig bild byggas för att 

på så sätt också erhålla en större förståelse för detta område. 

Oavsett om projektets utfall är att anse som lyckat eller misslyckat och trots faktumet att 

projekt är att anse som unika så kan kunskap överföras mellan projekt i form av 

praktiska lärdomar. Genom ett learning-by-doing perspektiv där lärdomar dras av 

tidigare erfarenheter kan det göras tydligt vilka aktiviteter som kan förbättras (Maylor, 

2010, s. 370), vilket projektledaren sedan tar med sig in i sitt nästkommande projekt. 

Maylor (2010, s. 362) nämner att det är viktigt att genomföra granskningar och ge 

omdömen när projektet avslutas för att enklare överskåda vilka aktiviteter som kan 

förbättras och undvika att återupprepa misstag. Här nämns även att trots att detta är att 

anse som viktigt för förbättring så faller denna granskning ibland bort då fokus istället 

ligger på att komma vidare med nästkommande projekt. “Lär av dina misstag” är ett 

uttryck vida känt, dock kan lärdomar även tas från gånger då misslyckandet inte är ett 

faktum. Vad som tas med från varje projekt kan alltså inverka på framtida projekt och 

dess utfall. Erfarenhetsåterföring i form av lärdomar verkar således vara en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. Dock så anses processen att överföra dessa lärdomar vara komplex 

(Bakker et al., 2011, s. 494), vilket även kan tänkas bero på att projekt i sig är väldigt 

unika. 
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Sammanfattningsvis verkar det finnas en viss obalans bland tidigare forskning, eftersom 

fokus för det mesta lagts på traditionella förklaringsfaktorer och utvärderingskriterier. 

Ofta utelämnas även den praktiska delen som fokuserar på upplevda resultat och 

hanteringen av dessa. Detta medför att vi ser ett gap i befintlig litteratur, då inte lika 

mycket fokus lagts på praktiska aspekter och en viss skevhet framgår därmed. Denna 

studie skulle därför medföra ett teoretiskt bidrag till forskningen. Vidare kan detta även 

kopplas till att det inte tycks finnas någon enighet i vilka kriterier som bör användas för 

att utvärdera ett projekt. Skillnad finns även mellan traditionella och nyare sätt att göra 

detta på. Det råder därmed också delade meningar om huruvida ett projekt ska ses som 

lyckat eller misslyckat och i så fall på vilka grunder. Genom att studera hur 

projektledare upplever och utvärderar utfallet av projekt så läggs ett praktiskt synsätt till 

bas som därmed kan tänkas bidra till den mer traditionella forskningen. 

Något som även har nämnts i litteraturen är kontexten och hur projektets förutsättningar 

kan påverka dessa kriterier. Kontexten är också något som det praktiska perspektivet tar 

fasta på då projekt beskrivs som väldigt unika, varför det upplevs intressant att studera 

ovanstående med hänsyn till projektets karaktär och sammanhang. Detta skulle således 

bidra till att fokus läggs på vad som verkligen händer i praktiken, vad människor gör 

och vad som upplevs. På detta vis kommer studien ifrån generaliseringar och försök till 

att hitta en enhetlig förklaring till projekt och dess utfall. De nuvarande 

förklaringsfaktorer och utvärderingkriterier som finns är självklart en tillgång för 

projektledare men dessa klargör dock inte djupgående vad som verkligen upplevs 

hända, varför det anses hända och vilka lärdomar som tas av projektets utfall i 

praktiken. 

Projektledare som tar del av denna studie kan tjäna på att få en inblick i hur kollegor 

hanterar projekt och på det sättet också relatera detta till sitt eget arbete. Studien vänder 

sig även till andra personer som arbetar inom projekt, eller har projektformer i sin 

organisation, liksom till de som har ett allmänt intresse för projektledning och således 

önskar få en fördjupad förståelse för utvärderingar av lyckade och misslyckade projekt 

samt lärdomar av dessa. 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problembakgrund har följande problemformulering utformats: 

● Hur kan utvärderingar av projekt förstås ur projektledares synvinkel? 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för vad projektledare upplever som ett 

misslyckat respektive lyckat projekt - och om deras upplevelser överensstämmer med 

behandlad teori eller om det finns andra kriterier som värderas högre i praktiken. Vidare 

vill vi även kort belysa vad som upplevdes bidra till detta utfall. 

Studien fokuserar på projektledarens upplevelser i praktiken, men även om, och i så fall 

hur utvärdering används samt vilka lärdomar och erfarenheter de möjligvis erhåller av 

lyckat respektive misslyckat projekt. I och med att huvudfokus placeras på upplevelser 

av tidigare projekt finns det skäl att beakta projektets unika karaktär och det faktum att 

olika projekt har olika förutsättningar. Av den anledningen finns det skäl att studera 

detta med hänsyn till projektets utformning och kontext. 
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1.4 Avgränsningar 
Fokus kommer som nämnt att ligga på just projektledarens upplevelser och inte det 

resterande projektteamets, då projektledaren är en central aktör inom projekt. Det är 

även lättare att dra slutsatser om fokus ligger på en och samma arbetsgrupp än om flera 

olika arbetsgrupper i projektet skulle jämföras. Studien avgränsas även till att undersöka 

den avslutande fasen av projekt som behandlar just resultat och hur lärdomar kan dras, 

då en heltäckande studie skulle bli för omfattande.   
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel kommer det redogöras för de metodologiska val som ligger till grund för 

studien. Inledningsvis presenteras förförståelse och tankar kring ämnesvalet. Vidare 

belyses områdena verklighets- och kunskapssyn liksom angreppssätt, metodval samt 

perspektiv. Kapitlet avslutas med en diskussion kring källornas anskaffning och 

källkritik. 

2.1 Ämnesval och förförståelse 
Författarna av denna studie studerar på Civilekonomprogrammets fjärde år vid Umeå 

universitet. Inriktningen ligger mot företagsekonomi där D-kurserna har behandlat 

området ledarskap.  

Den första kontakten med konceptet projekt och projektledning samt forskningen kring 

detta kom i samband med kursen Project Management under hösten 2014 och bidrog till 

ett ökat intresse för projekt och projektledning. Det nyfunna intresset medförde att 

studien slutligen kom att behandla just detta ämne. Att det finns ett intresse för ämnet 

upplevdes som en förutsättning för att kunna utveckla den kunskap som behövs för en 

studie på denna nivå. Känslan av att kunskapen kan utvecklas och att intresset är så pass 

stort så att studien kan genomföras utifrån bästa förmåga är något som är viktigt enligt 

Saunders et al. (2012, s. 28). 

Vi har själva ingen praktisk erfarenhet av projektledning från arbetslivet, men arbete 

under projektliknande former är trots detta inte främmande. Många grupparbeten och 

uppgifter som gjorts i utbildningssammanhang har liknat projekt ur flera aspekter, där 

den temporära organisationen varit den mest centrala. I och med att den teoretiska biten 

inom ämnet ändå var förhållandevis ny krävdes således förberedelser i form av 

inläsning på området för att underlätta genomförandet av denna studie.  

2.2 Verklighetssyn 
När denna studie skrivs så är det viktigt att redogöra för synen på världen, eftersom den 

är grundläggande och därmed kan tänkas påverka de val som vidare görs. Det finns 

översiktligt sett två filosofiska grundpelare som traditionellt varit inflytelserika för 

vetenskapen enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 27). De menar att det dels är 

ontologin, som ibland också kallas för världsbild eller verklighetssyn och innebär en 

fundamental uppfattning om världens beskaffenhet. Med detta menas vad som finns att 

veta om denna värld och dess verkliga natur (Ormston et al., 2014, s. 4). Tätt 

sammankopplat med detta begrepp är sedan epistemologin, det vill säga hur kunskap 

om denna världsbild ska uppnås (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 27). Den sistnämnda 

kommer att behandlas vidare under nästkommande avsnitt.   

Verklighetssynen kan utgå från två övergripande synsätt; objektivism eller 

konstruktionism. Objektivismen syftar till att sociala företeelser inte kan påverkas, är 

oberoende, av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 42; Saunders et al., 2012, s. 

131). Studien har utgått ifrån att det inte finns någon objektiv verklighet; snarare skapas 

de sociala konstruktionerna av olika personers subjektiva uppfattningar och känslor 

samt genom interaktionen mellan olika människor. Detta synsätt ligger snarare mot den 

konstruktionistiska verklighetssynen. Den konstruktionistiska verklighetssynen baseras 

således på att de sociala företeelserna kan skapas och förändras med hjälp av de sociala 

aktörernas inverkan (Bryman & Bell, 2013, s. 43-44; Ormston et al., 2014, s. 13). Den 
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konstruktionistiska synen sägs vilja påvisa “det obestämbara i vår kunskap om den 

sociala verkligheten” (Bryman & Bell, 2013, s. 44).   

Wenneberg (2010, s. 11) argumenterar för att en socialkonstruktivist finner att 

handlingar endast är ytligt naturbestämda och att handlingar istället kan ses som “socialt 

konstruerade”. Vidare beskrivs även socialkonstruktivism på så vis att våra upplevelser 

av vår omgivning beror på sociala processer, exempelvis att någon ser en stol för att 

denne vet vad en stol är och att detta är något personen lärt sig genom bland annat 

språket, som är just socialt konstruerat (Wenneberg, 2010, s. 12). Då studien fokuserar 

på projektledarens upplevelser och bedömningar av lyckade och misslyckade projekt 

ligger således tonvikten på den sociala aktören i sammanhanget. Utgångspunkten är att 

uppfattningarna är av personlig karaktär och beroende av kontext samt samverkan med 

andra och inte går att titta på rent objektivt. Av dessa anledningar ligger den 

konstruktionistiska verklighetssynen till grund för vår studie.  

2.3 Kunskapssyn 
Tätt sammanlänkad med verklighetssynen är som tidigare nämnt kunskapssynen, 

epistemologin, som handlar om hur verkligheten bör eller kan studeras och vad som 

anses vara approbabel kunskap inom det område som studeras (Bryman & Bell, 2013, s. 

35; Ormston et al., 2014, s. 5). Inom kunskapssynen finns i huvudsak två olika 

delområden, positivism och interpretativism, också kallad hermeneutik. Positivismen 

har sin grund i naturvetenskapen och syftar till att försöka förklara det sätt som 

människor handlar på (Bryman & Bell, 2013, s. 36-38; Saunders et al., 2012, s. 134). 

Interpretativismen, skiljer sig från positivismen då detta kan beskrivas som ett 

tolkningsperspektiv eftersom fokus läggs på att förstå människor och det sociala genom 

tolkningar av handlingar (Bryman & Bell, 2013, s. 38; Saunders et al., 2012, s. 137; 

Ormston et al., 2014, s. 11). Vidare argumenteras för att människor är olika samt att 

forskning bör ta hänsyn till detta. Interpretativism är lämplig att använda sig av när 

upplevelser är centralt och för att ge de intervjuade en större frihet att prata runt ämnet 

(Westlund, 2015, s. 71). 

I och med att vi fokuserar på att få en djupare förståelse för vad projektledaren upplever 

så utgår vi ifrån en interpretativ, det vill säga en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. Anledningen till detta är att tonvikten ligger på hur projektledaren upplever 

och bedömer projekt, men att tolkningen av detta kan påverkas av hur vi som författare 

förstår och därav tyder verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Detta till skillnad 

från positivismen där det söks en förklaring till människors beteenden. I och med att 

människan och förståelsen av denne är central inom interpretativismen stämmer detta 

också väl överens med det angivna syftet. 

2.4 Angreppssätt 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt som visar hur resonemang och slutsatser dras, 

deduktion och induktion (Fejes & Thornberg, 2015, s. 23). Deduktion sägs vara 

exempel på hur den vanligast förekommande bilden av relationen mellan teori och 

empiri ser ut, enligt Bryman och Bell (2013, s. 31). Med teoretiska ramar som 

utgångspunkt tenderar denna typ av studie att kretsa kring formulerandet av hypoteser 

som genom testning blir verifierade eller förkastade (Bryman & Bell, 2013, s. 31; Fejes 

& Thornberg, 2015, s. 24), vilket kan kopplas till något som Starrin et al. (1991, s. 21) 

benämner som ”bevisets väg” där svaret på undersökningen blir endera ja eller nej. 
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Eftersom denna studie har utgångspunkter i befintlig teori som bygger en teoretisk bas 

så tenderar detta att innebära ett deduktivt angreppssätt. Ett deduktivt angreppssätt utgår 

från teorier och arbetar sig mot empirin (Bryman & Bell, 2013, s. 31). I och med att 

området var förhållandevis nytt krävdes dock inledningsvis en omfattande inläsning 

inom ämnet för att studien överhuvudtaget skulle vara genomförbar. Likväl låg fokus 

inte på att i första hand bevisa eller motbevisa befintlig teori, vilket det deduktiva 

angreppssättet normalt pekar på (Saunders et al., 2012, s. 145; Fejes & Thornberg, 

2015, s. 24). En strävan efter att förstå vad som upplevs i praktiken har varit centralt, 

vilket kan indikera ett induktivt angreppssätt. 

Induktion innebär en motsatt rörelse då studien istället utgår ifrån empiriinsamlingen, 

med avsikten att utifrån särskilda fall skapa “nya teorier” och dra allmänna slutsatser, att 

generalisera (Bryman & Bell, 2013, s. 34; Fejes & Thornberg, 2015, s. 24), detta 

benämns av Starrin et al. (1991, s. 21) som ”upptäcktens väg”. Det induktiva 

angreppsättet går ofta hand i hand med en kvalitativ metod (Ormston et al., 2014, s. 6). 

Här påvisar Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 143) att även då induktion kan ses som ett 

angreppsätt som riktar sig mot en slags generalisering så går det ändå inte att till 100 

procent säga att det som framkommer av studien gäller alla liknande studier då det finns 

en slags osäkerhet. Bara för att exempelvis tio intervjuade personer säger en viss sak så 

betyder detta inte att en elfte person tycker samma som de tidigare tillfrågade tio 

personerna. Det kan dock ändå sägas att ett mönster kan upptäckas och härledas från 

detta.  Avsikten är här i första hand att se om och hur resultaten av studien stödjer eller 

ger bidrag till befintlig teori. 

Studien har därför enligt oss drag från bägge angreppsätten. Bryman och Bell (2013, s. 

34) poängterar att det kan vara svårt att göra någon tydlig åtskillnad mellan dessa 

angreppssätt och att det därmed också kan vara komplicerat att placera en studie i ett av 

facken. Med detta sagt så finner vi att studien ändå ligger mer mot det induktiva 

angreppssättet eftersom fokus ligger på att generera en djupare förståelse och om 

möjligt se om det finns kopplingar mellan de olika projektledarnas upplevelser och 

åsikter. Genom empiriinsamlingen är ambitionen att understödja befintlig forskning, 

även om det kanske inte är möjligt att dra några allmängiltiga slutsatser. 

2.5 Val av metod 
För att kunna genomföra denna studie behövdes ett val av metod fastställas. Här ligger 

valet mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod. Kvantitativ forskning sägs ha en 

sammankoppling till den naturvetenskapliga åskådningen och positivismen samt 

innebär att forskaren innehar ett objektivistiskt synsätt på världen (Bryman & Bell, 

2013, s. 162). Metoden anses även vara inriktad mot siffror (Bryman & Bell, 2013, s. 

162). En kvalitativ metod lägger till skillnad från en kvantitativ metod fokus på ord; 

metoden anses vara sammankopplad till det tolkningsinriktade och interpretitavismen 

samt att forskaren besitter en konstruktionistisk syn på världen (Bryman & Bell, 2013, 

s. 390-391). 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 176-179) är huvuddragen i en kvantitativ metod att 

kunna mäta data, se orsakssammanband och förklara dessa, se generaliserbarhet till 

andra förhållanden och att replikation skall vara möjligt. Då vi vill erhålla en djupare 

förståelse och frångå generaliseringar så passar en kvalitativ undersökningsmetod 

problemet bättre, vilket innebär ett huvudsakligt intresse för det unika eller särpräglande 

som empiriinsamlingen kan medföra. I den kvalitativa metoden sägs tyngden ligga på 

att människan är central och att världen bör ses med ögon som representerar den som 
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undersöks, för att på så vis försöka förstå den sociala verkligheten som dessa personer 

lever i (Bryman & Bell, 2013, s. 409). Några saker som även vanligen kopplas ihop med 

en kvalitativ metod är bland annat nyfikenhet, upptäckt och förståelse (Starrin et al., 

1991, s. 9). 

Kvalitativa metoder används i huvudsak vid genomförandet av studier inom ramen för 

samhällsvetenskap samt humaniora med syfte att ge en mångsidig bild av företeelser 

som kanske inte är mätbara i kvantitativa termer, enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 

111). En kvalitativ forskning vill också visa på att processer bidrar till förändringar och 

utvecklingar samt till att forma verkligheten, även flexibilitet och ett ostrukturerat sätt 

att införskaffa data är att föredra då detta på ett bättre sätt kan medverka till förståelsen 

av människor (Bryman & Bell, 2013, s. 412-416). Det är också vanligt att själva 

sammanhanget eller kontexten tas hänsyn till i någon omfattning (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 111; Bryman & Bell, 2013, s 411-412). Just dessa ovanstående argument är 

något som påvisar varför denna specifika metod är den som bäst lämpar sig för att 

inbringa den kunskap som eftersöks i form av djupare förståelse. 

Intervjuer är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt i samband med den kvalitativa 

forskningen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 112; Bryman & Bell, 2013, s. 473). 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 150) vidhåller att intervjuer är den metod som är mest 

djupgående i avseende att utforska en persons upplevelser, intryck eller intentioner, 

vilket ofta är syftet med en kvalitativ undersökning. I de allra flesta fall är antalet 

intervjupersoner begränsat och till skillnad från exempelvis enkätundersökningar är 

sällan urvalet att anse som representativt. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 150) 

är det därför förenat med vissa svårigheter att försöka uppnå generaliserande slutsatser. 

Trots detta finns det enligt dem ofta en ambition om att kunna finna mönster på ett mer 

övergripande plan. 

I och med att studien inriktar sig mot erfarenheter och personliga uppfattningar är en 

kvalitativ metod att anse som lämplig. Då intervjuer tillhör de vanligare 

tillvägagångssätten inom denna metod och på grund av att dess ändamål svarar mot vårt 

syfte bestämde vi oss för detta förfarande. Därav utfördes intervjuer med olika 

projektledare för att höra vad de upplever och hur de går tillväga i praktiken. Valen 

kring den praktiskt inriktade metoden behandlas vidare under kapitel fyra. 

2.6 Perspektiv 
Eftersom vi vill öka förståelsen kring utvärderingen av projekt och då fokus ligger på 

projektledaren så ses denna studie därmed ur projektledarens perspektiv. Just 

projektledaren är som tidigare nämnt en central aktör inom projekt och bör således ha en 

god inblick i det dagliga arbetet. Därför antogs att projektledare skulle kunna bidra med 

viktig information, som i sin tur skulle hjälpa både andra projektledare såväl som andra 

intressenter runt projekt och projektledning. 

2.7 Litteratursökning 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 111) är en behandling av redan befintlig litteratur en 

viktig del av studien; här kan argument stärkas, ens trovärdighet höjas och framförallt 

påvisa kunskap och visa relevans. I redan existerande litteratur kan även förslag eller 

idéer till framtida forskning finnas och skapandet av referensramen kan utvecklas på ett 

bättre och mer lättsamt sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 123; Saunders et al., 2012, s. 32).  
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Vi har gått igenom tidigare studier och befintliga teorier för att skapa bas och 

trovärdighet för arbetet. Databaser som främst använts är exempelvis Scopus (Elsevier) 

och Business Source Premier (EBSCO) vid sökning efter vetenskapliga artiklar. Dessa 

databaser kan återfinnas via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Databaser så som 

Business Source Premier är ett bra ställe att finna artiklar och vetenskapliga tidsskrifter, 

dessutom behandlar Business Source Premier artiklar och tidsskrifter rörande 

företagsekonomi och ledarskap (Bryman & Bell, 2013, s. 123). Just företagsekonomi 

och ledarskap är två huvudsakliga områden för studien och därför kan denna databas ses 

som en stor tillgång. Google Scholar har också använts till viss del för att finna relevant 

litteratur.  

För att finna den information som behövs är det viktigt att formulera sökord som lämpar 

sig till den eftersträvansvärda källan (Bryman & Bell, 2013, s. 125; Ejvegård, 2009, s. 

47). Sökord som använts för att finna lämpliga referenser till denna studie är i huvudsak 

begrepp som “project-as-practice”, “project” samt “project management” i 

kombination med olika termer såsom “success”, “failure” och “evaluation” för att få 

mer precisa träffar och hålla just antalet träffar till en lägre nivå. Via DiVA, som 

publicerar skrifter framställda av både forskare och studenter, söktes också på “project-

as-practice” och “projektledning” och då återfanns en doktorsavhandling som 

bedömdes som relevant för arbetet. Det var inledningsvis också av intresse för vår egen 

del att observera tidigare forskning i samband med idégenereringsprocessen. Via en del 

av olika källors referenslista har vidare uppslag på källor att använda oss av till vår egen 

studie funnits. Sammantaget har till största del vetenskapliga artiklar använts, men 

kompletterats av relevant litteratur i form av böcker. 

2.7.1 Källkritik 
De källor som används i studien har alla en viktig koppling till problemet för att påvisa 

fokus och vikt, vilket medför att källor som anses som överflödiga inte använts. 

Tillförlitligheten är en viktig aspekt när källor används och denna måste noga övervägas 

av användaren (Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén, 2013, s. 246-247). Databaser som anses 

vara pålitliga, som exempelvis Scopus (Elsevier) och Business Source Premier 

(EBSCO) har använts vid insamling av data i form av vetenskapliga artiklar. 

Sökmotorer som exempelvis Google och Wikipedia har undvikits då dessa slags 

sökvägar kan anses vara något tvivelaktiga. Exempelvis saknas bedömningar och 

värderingar av källan och i stort sett vem som helst kan publicera fakta på Internet, 

vilket bidrar till att insamling av sådan information kan uppfattas som användbar men 

ett kritiskt förhållningssätt till faktan är fortfarande eftersträvningsvärd (Bryman & Bell, 

2013, s. 125).  

För det mesta har inhämtning av artiklar skett från tidskrifter med tydliga kopplingar till 

projekt och projektledning, exempel på detta är International Journal of Project 

Management och Project Management Journal. Dessa tidsskrifter är även att se som 

säkra källor då de innehåller artiklar som till största del är peer-reviewed, det vill säga 

kvalitetsgranskade. Merparten av inhämtade artiklar som använts i studien är därmed 

också peer-reviewed, vilket anses viktigt för att påvisa källornas höga kvalitet och 

relevans. Sådana artiklar kan bedömas som kvalitativa då de ofta är skrivna av personer 

som är väl insatta i ämnet eller området (Saunders et al., 2012, s. 86). 

Resterande källor är av sådan karaktär att de bedömdes som trovärdiga med tanke på 

innehåll, samt i och med att hänvisningar till dessa förekommer i en mängd 

vetenskapliga publikationer. Många av källorna är även att anse som nya eftersom 
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tonvikten lagts på artiklar och avhandlingar från 00-talet och framåt. Detta för att visa 

på aktualitet och inte minst för att vi själva skulle hålla oss uppdaterade om det senaste 

inom forskningen. Genom att använda information som inte är allt för gammal blir det 

tydligare att se och stärka varför studien är viktig att genomföra. Till exempel kan det 

framkomma vid litteraturgenomgången att forskning har gjorts inom området men att 

mindre forskning gjorts på en specifik aspekt av området (Bryman & Bell, 2013, s. 

112). Detta är något som tydligt framgick då vi upptäckte en viss obalans i tidigare 

forskning. 

Vidare har försök gjorts för att undvika sekundärkällor i största möjliga mån. Detta 

eftersom sekundärkällor kan vara feltolkade versioner av primärkällan då de tagits ur 

sitt sammanhang, därför är således primärkällor att föredra (Ejvegård, 2009, s. 71). De 

flesta artiklar som använts från 80- och 90-talet har valts ut på grund av att många nya 

publikationer refererar till dessa och bygger sina resonemang på slutsatser som 

presenteras i dem. Av den anledningen upplevdes det viktigt att gå tillbaka till 

originalkällan som utgjort basen för forskningen under de senaste decennierna.  

Vad gäller böcker har de använts i viss utsträckning, framförallt i metodkapitlen men 

även i teoridelen. Artiklar upplevs dock ha en större vetenskaplig tyngd varför detta har 

prioriterats än högre i teorikapitlet. En tanke var att en lärobok skulle kunna ge en god 

introduktion och begripligt förklara nya områden, men det är förmodligen viktigt att ha i 

åtanke att boken kanske inte återspeglar forskningsfältet som helhet och dessutom till 

syvende och sist erbjuder en tolkning av andra källor. Beroende på när boken är tryckt 

finns dessutom en uppenbar risk för att informationen inte är helt uppdaterad.  

Det bör även nämnas att många av de lästa artiklarna är skrivna på engelska vilket kan 

ha inverkan på tolkningen av källan. Det vi åsyftar är inte att tolkningen är felaktig eller 

opålitlig i sig, men att engelskt fackspråk kan medföra att tolkningen, till viss del, blir 

svårare. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta teorikapitel inleds med en allmän introduktion till projekt och dess karakteristika 

för att skapa en grundläggande förståelse för företeelsen. Därefter läggs fokus på 

projektledaren och dennes roll innan olika synsätt på projekt och projektledning i teori 

och praktik presenteras. Vidare behandlas tidigare forskning inom teman som 

utvärdering och lyckade respektive misslyckade projekt samt erfarenheter och 

lärdomar. Kapitlet avslutas även med en sammanfattande text. 

Figur 1. Översikt av teorikapitlet 

3.1 Projekt 
Denna studies fokus ligger som tidigare nämnt på att generera en djupare förståelse för 

projektledarens upplevelser och utvärderingar av projekt. För att läsaren skall få en bra 

grund till detta arbete kommer kapitlet därför att börja med ett avsnitt som behandlar 

själva basen till studien, det vill säga projektet. 

När konkurrensen ökar mellan företag, och på grund av att särskilt 2000-talet är så pass 

konkurrensinriktat, behöver företag och organisationer utveckla och anpassa sig för att 

vara ombytliga och innovativa (Tyssen et al., 2013, s. 52). Tyssen et al. (2013, s. 52) 

och Bechky (2006, s. 3) menar att en slags organisation som är väldigt bra på att uppnå 

en sådan flexibilitet är den temporära organisationen som projektet kan karaktäriseras 

av. Detta sätt att organisera och arbeta har förekommit under en väldigt lång tid och 

organisationsformen fortsätter att få en allt tydligare vikt i arbetslivet. 

Macheridis (2009, s. 20) nämner bland annat att projekt exempelvis fanns redan vid det 

trojanska kriget och när Columbus gjorde sina upptäcktsresor. Vidare berättas det att vid 

andra världskriget blev projektet som arbetsform mer framstående och under 1990-talet 

fick det starkt fäste både som arbets- och organisationsform, eftersom företag mer och 

mer övergick till att organisera utifrån projekt (Macheridis, 2009, s. 20). Packendorff 

(1995, s. 319) nämner att projektet fanns redan för tusentals år sedan och drar paralleller 

till överlevnad, det vill säga att finna mat och någonstans att bosätta sig. Vidare tar han 

även upp exempel såsom när pyramiderna byggdes och när den nya världen upptäcktes. 

Exempel på projektliknande arbeten har alltså funnits länge och går att återfinna i bland 

annat flertalet historieböcker som påvisar det komplexa, unika och begränsade med 

olika åtaganden (Packendorff, 1995, s. 319). 

Projekt används över hela världen och i flera olika industrier och företag såsom 

exempelvis filmindustrin (Bechky, 2006), byggföretag och tekniska företag (Gann & 

Salter, 2000). Projekt som organisationsform blir allt mer vanligt förekommande när 

speciella uppgifter och aktiviteter ska lösas för att nå sina mål (Antvik & Sjöholm, 

2014, s. 9; Medina & Medina, 2014, s. 1459; Bredillet et al., 2015, s. 254) och är även 



13 

således en viktig del av både ekonomin och det sociala livet (Lundin & Söderholm, 

1995, s. 437). Enligt Winter et al. (2006, s. 638) kan utvecklingen av användandet av 

projekt inom branscher och olika sektorer ses som en av de viktigare organisatoriska 

utvecklingarna som skett under de senaste åren. De flesta sorters industrier eller 

organisationer stöter på sådana uppgifter som ett projekt skulle kunna bidra till att lösa. 

Faktum är att i vissa industrier är faktiskt projektet en mer vanligt förekommande 

organisationsform för att bedriva affärer än vad den permanenta organisationen är 

(Lundin & Söderholm, 1995, s. 437). På grund av projekts växande betydelse är det 

således intressant att genomföra studier som har koppling till projekt för att öka 

kunskapen om denna företeelse. 

Projekt skiljer sig från permanenta organisationer eftersom tanken är att organisationen 

ska fortleva, det vill säga vara stadigvarande. Antvik och Sjöholm (2014, s. 10) 

beskriver ett projekt som en verksamhet som är målstyrt, det vill säga har tydliga och 

relativt enkla mål som är lätta att följa för alla inblandade i projektet. Detta bidrar till att 

just projekt kan ses som en lämplig organisationsform för att lösa specifika uppgifter. 

Vidare argumenteras för den temporära existens som projektet faktiskt har då projektets 

fortlevnad upphör just då det utsatta målet eller uppgiften är uppfylld (Antvik & 

Sjöholm, 2014, s. 10). Denna tidsaspekt är även något som Lundin och Söderholm 

(1995, s. 438) tar upp då de resonerar om att den tidsbegränsning som finns resulterar i 

en viss skyndsamhet i arbetet för att det skall hinna färdigställas inom tidsramen. 

Antvik och Sjöholm (2014, s. 10) framhåller även att projekt är begränsade både i, som 

tidigare nämnt, tid såväl som resurser och att varje projekt kan ses som något unikt. 

Maylor (2010, s. 5) håller en liknande argumentation om att projekt kan ses som 

begränsade så väl som unika i sitt sätt, även om liknande projekt troligtvis genomförts 

tidigare. Då projekt sällan är lika i karaktär är det rimligt att anta att de även finns 

kontextuella skillnader dem emellan, då de kan utföras i exempelvis olika miljöer eller 

branscher. 

Att projekt är temporära är något som framgår tydligt; här sammanställs en grupp 

människor för att genomföra en viss uppgift inom en viss tid, det vill säga projektet har 

en tydlig början och ett tydligt slut (Maylor, 2010, s. 5; Tyssen et al, 2013, s. 53). 

Utöver detta argumenterar Maylor (2010, s. 5) även för att projekt är fokuserade 

eftersom de bildas för att framställa en viss produkt, service eller resultat. Denna syn 

håller Lundin och Söderholm (1995, s. 438) med om då de anser att projekt speglas av 

en eller några specifika uppgifter som ska utföras. Här kan också paralleller dras till det 

som Antvik och Sjöholm (2014) benämnde som att projekt är målstyrda. 

Begränsningen i tid och inriktning är något som medför att projekt anses som 

annorlunda vid jämförande med dessa ”standardorganisationer” som ofta är just 

permanenta (Tyssen et al., 2013, s. 52). En ytterligare sak som skiljer projektet från den 

permanenta organisationen är att på grund av att projektet har en tydlig början och en 

tydligt slut så delas dess livsläng ofta upp i faser. Det kan sägas finnas en förstudiefas, 

startfas, genomförandefas och en avslutningsfas (Persson & Chlumska, 2002, s. 12-13). 

Projektet innehåller även flertalet aktörer. Bland annat brukar det finnas en så kallad 

styrgrupp där exempelvis uppdragsgivaren är representerad, en projektgrupp som 

bildats för att utföra projektet samt slutligen en projektledare (Persson & Chlumska, 

2002, s. 23-24). 
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3.2 Projektledaren 
När en klarare bild givits av vad ett projekt anses vara faller det sig naturligt att vidare 

bearbeta en av de centrala aktörerna inom projekt, det vill säga projektledaren. Det är 

ingen ovanlighet att arbeta som projektledare men detta till trots så anses projektledning 

som yrke ha börjat växa fram ordentligt först under mitten av 1900-talet, även om det 

såklart också praktiserades informellt långt innan dess (Project Management Institute, 

2015). 

Tyssen et al. (2013, s. 54) argumenterar för att ledarskap kan skilja sig åt beroende på 

om organisationen är att ses som temporär eller permanent och att det kan framkomma 

vissa svårigheter med ledarskap i temporära organisationer som inte existerar på samma 

vis i en permanent sådan. Det är alltså skillnad mellan att vara ledare i en permanent 

organisation än i ett projekt. Det är i huvudsak fem olika karakteristika för projektet 

som har en påverkan på ledarskapet, dessa är; att organisationen är temporär, att det 

produceras ett unikt resultat eller slutprodukt, att hierarkier är tvetydiga eller saknas 

helt, att det är en heterogenitet bland projektmedlemmarna samt att projektteamen 

ständigt förändras (Tyssen et al., 2013, s. 54). På grund av att projektledandet tycks 

skilja sig från andra typer av ledarskap läggs nedan ett särskilt fokus på just detta. 

Eftersom denna studie kretsar kring projektledare syftar avsnittet också till att ge en 

inblick i projektledarrollen och underlätta den fortsatta läsningen. 

Projektledaren är den person inom projekt som får mest uppmärksamhet, i och med att 

projektledaren både är en slags förebild för de andra projektmedlemmarna så väl som 

projektets ansikte utåt (Macheridis, 2009, s. 108). Eftersom projektledaren är en så 

väsentlig del av projektet är det viktigt att denna person har de betydelsefulla kvalitéer 

som varje projekt behöver för att kunna föra projektet i mål och se till att projektet får 

ett önskvärt resultat (Macheridis, 2009, s. 108-109). Att projektledaren är viktig i 

projektsammanhang är självklart men något som måste tänkas på är att det finns olika 

sorters projektledare med olika ledarstilar, personligheter och uppfattningar samt att 

detta kan inverka på det faktiska projektet. Dock så finns det i litteraturen vissa 

beskrivningar av vad en projektledare är och dennes ansvarsområden. 

Projektledaren beskrivs av Marcusson och Ahlin (2002, s. 33) som en viktig person 

inom projektet med bland annat ett övergripande ansvar för projektets genomförande i 

enlighet med de krav och restriktioner som ställts upp. Till de övriga ansvarsområdena 

hör bland andra att planera och leda projektet genom dess olika etapper med hjälp av 

ändamålsenliga metoder, samverka med andra inom och utanför det egna projektet samt 

att ansvara för att utvärdering av eventuella risker görs (Marcusson & Ahlin, 2002, 33-

34). Turner och Müller (2003, s. 7) beskriver också att projektledaren kan ses om 

huvudansvarig där ansvaret bland annat ligger på att klargöra syftet och målen för de 

resterande i projektgruppen så att dessa personer leds emot att arbeta för att uppnå målet 

och syftet. 

Nixon et al. genomförde år 2012 en litteraturgranskning för hur ledarskapet anses ha 

påverkat olika projekts utgångar i samband med tidigare studier. Slutsatsen som drogs 

utifrån denna genomgång var att bland annat att i och med att ledarskapet är en tydlig 

karakteristika för projektledare, och för överhuvuden i allmänhet, är det troligt att 

ledarskapet eller bristen på ledarskap i någon omfattning kan tänkas påverka projektets 

slutliga resultat samt huruvida det är att anse som lyckat eller ej (Nixon et al, 2012, s. 

214). 
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Projektledaren kan även komma att influera projektets omfattning och mål även om det 

inte var den ursprungliga tanken. Ives (2005, s. 48) presenterar i sin studie en 

sammanställning över resultat från genomförda intervjuer inom området för 

projektledning och lyckade projekt. Ives (2005, s. 48) konstaterar där att även om 

projektets mål och utfall initialt verkar definieras av sponsorn, förefaller det som att det 

i slutändan ofta är projektledaren som utarbetar detta samt att projektets mål och 

omfattning ofta växer fram över tid. 

När bakgrunden till projektledarrollen behandlats är det av intresse att gå in på de 

kvalifikationer som i litteraturen anses vara lämpliga. Enligt Cheng et al. (2005, s. 25) 

växer medvetenheten om att en ledares kompetens kan hänga ihop med prestationerna, 

inte minst i sektorer som är projektbaserade. Vidare argumenterar Cheng et al. (2005, s. 

25) för att även fast projektledares uppgifter ofta är väldigt beroende av bransch så är 

ändå kompetensen som är kopplad till beteende av en mer allmän karaktär. Här nämns 

exempelvis kompetenser som innovativt tänkande, kundfokusering och att kunna ge 

direktiv (Cheng et al., 2005, s. 32).  

Det finns även andra som har åsikter om vad en bra projektledare anses besitta för 

egenskaper. Exempelvis hävdar Bredillet et al. (2015, s. 255) att en skicklig 

projektledare är den som gör att projektledarrollen blir uppfylld samt att denna person 

uppvisar en viss grad av prestationsförmåga. Thal och Bedingfield (2010, s. 255) fann i 

sin studie att det fanns två framträdande drag som verkade bidra till att projektledare ses 

som framgångsrika; att det finns en plikttrogenhet och öppenhet. Det finns således flera 

olika åsikter om hur en projektledare bör agera och vilka egenskaper som denne bör 

inneha. 

Antvik och Sjöholm (2014, s. 11) menar att ofta tillsätts posten som projektledare 

baserat på tekniska kompetenser snarare än ledarskicklighet, och att detta kan få 

allvarliga konsekvenser framförallt för det större och särskilt omfattande projektet. De 

framhåller vidare att ett väl utvecklat ledarskap är nyckeln till det framgångsrika 

projektet och att detta borde värderas högre än vad det görs av organisationer idag 

(Antvik & Sjöholm, 2014, s. 11). En av de mest fundamentala delarna av detta 

ledarskap utgörs av beslutsfattningsförmågan, då projektledaren är ansvarig för att ta 

beslut vid rätt tidpunkt och det ibland krävs att denne frångår övriga medarbetares 

opinioner, även om det så klart beroende på omständigheterna kan vara värt att ta in 

andras åsikter i bedömningen (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 13). Det finns också 

undersökningar som pekar på att ledarskapet, sett till dess mer omfattande innebörd, 

enligt projektmedarbetare är en klart bidragande faktor till att projektet i slutändan 

uppfyller sina mål eller ej enligt Antvik och Sjöholm (2014, s. 11-12). 

3.3 Projekt och projektledning: teori och praktik 
I och med att intresset generellt för projekt och även projektledning ökat så har också 

flertalet metoder och tekniker utvecklats för att täcka alla aspekter av projektet (White 

& Fortune 2002, s. 1). Att forskningens fokus har legat på utformandet av olika teorier 

och modeller framkommer tydligt men trots att dessa metoder utvecklats så misslyckas 

fortfarande flertalet projekt i någon aspekt. Som exempel nämner Shepherd et al. (2011, 

s. 1229) att det är vanligt förekommande att projekt misslyckas. Detta möter den 

argumentation som White och Fortune (2002, s. 1) för, eftersom de skriver att 

projektledning är problematiskt trots alla dessa metoder som utvecklats då många 

projekt misslyckas i något avseende. Sammantaget kan det sägas finnas en lucka mellan 
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vad metoder och tekniker säger och vad som verkligen händer, vilket indikerar att 

överrensstämmelsen mellan teori och praktik därmed har brister. 

Denna diskussion kring teori och praktik har bidragit till ett ökat intresse och en slags 

trend kring ett “practice” synsätt när det kommer till forskning, men inte bara när det 

gäller projekt. Exempelvis framför Whittington (1996, s. 731) strategy as practice som 

ett perspektiv där fokus ligger på hur utövaren av strategin samverkar och agerar i 

verkligheten. Ett annat exempel är Carroll et al. (2008) som uppskattar att ett ”practice” 

synsätt gällande ledarskap är behövt. De argumenterar för att vissa delar av ledarskapet 

försittes och att en mer praktiskt åskådning kan bidra med mycket då det sätter 

exempelvis ledares verkliga erfarenheter i ord (Carroll et al., 2008, s. 364). 

Forskning som görs inom området för projekt och projektledning är bra men ändå anses 

en stor del av forskningen ha en svag koppling till verkligheten och de metoder som 

används där, vilket kan medföra att resultaten blir mindre relevanta för de faktiska 

utövarna så väl som för de utbildningar som använder sig av dessa forskningsrön i 

samband med undervisning (Bennis & O’Toole, 2005, s. 98). Vidare argumenterar 

Hällgren et al. (2012, s. 458) för att dessa ledarskapsteorier som skapas innebär en slags 

förskönad verklighetsbild och att det på så vis kan bli svårt att agera utifrån bara sådana 

teorier. Det kan alltså tänkas att en studie som behandlar projektledning i praktiken 

skulle bidra till att en mer fullständig bild kan erhållas. Här anser exempelvis Cicmil 

(2006, s. 36) att teorier kring projekt skulle kunna gynnas av en djupare förståelse i hur 

utövare, så som projektledaren, agerar inom projekt och vad som faktiskt försiggår i 

projektet i praktiken samt att detta skulle kunna nås genom en kvalitativ 

undersökningsmetod. 

Blomquist et al. (2010, s. 6) argumenterar för att utökat fokus bör läggas på vad som 

händer i verkligheten inom projektet, till skillnad från den traditionella forskningen som 

lagt stor vikt på utformandet av teorier och modeller. De menar inte att den traditionella 

forskningen är dålig i sig men att det behövs komplement som inte fokuserar på att 

finna ett bästa sätt att bedriva projekt på; snarare behövs en djupare förståelse för 

projekt (Blomquist et al., 2010, s. 6). Den traditionella forskningen har hjälpt då den 

format olika verktyg och modeller som utövare inom projekt världen över kan ha 

användning av, dock så kan det praktiska synsättet som lägger vikt på vad utövarna 

faktiskt gör inom projekt enligt dem ge en betydelsefull insikt i och förståelse för 

projekt (Blomquist et al., 2010, s. 7). Således skulle en studie som tar tillvara på 

verkligheten kunna tänkas komplettera den mer traditionella forskningen då det 

potentiellt kan finnas saker som prioriteras högre i praktiken än vad som skildras i 

befintlig teori och forskning. 

Även Tukel och Rom (2001, s. 413) menar att det finns en diskrepans mellan vad som 

studerats i litteraturen och vad som faktiskt försiggår i praktiken. De nämner som 

exempel att många författare skriver rapporter om problematik och olika frågor som 

kanske är intressanta ur en teoretisk aspekt men egentligen inte är lika angeläget för 

verksamhetsutövningen (Tukel & Rom, 2001, s. 413). Med detta som grund finns det 

skäl att anta att det finns mer att upptäcka genom att fokusera på projektets praktiska 

implikationer. 

Mintzberg och Gosling (2002, s. 65) argumenterar för att då ledarskapet kan ses som en 

praktik kan dessa ledare inte fullständigt skapas i ett klassrum. Vidare argumenteras för 

att det finns en tydlig skillnad mellan att just lära sig om ledarskap och att faktiskt 

praktisera det (Mintzberg & Gosling, 2002, s. 64). Dessa argumentationer visar på 
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varför ett praktiskt synsätt skulle bidra till det teoretiska som redan är utbrett. Vidare 

påpekar dock även Mintzberg och Gosling (2002, s. 65) att de som redan har praktiken i 

sig, det vill säga tidigare har jobbat som exempelvis projektledare, i större utsträckning 

gynnas av utbildningar med syfte att nå en än djupare kunskap om ledarskap än de som 

inte redan besitter praktiska erfarenheter sedan innan. 

Även Ghoshal (2005, s. 86) är kritisk mot det som blivande ledare får lära sig under sin 

utbildning, då vissa teorier kan anses som dåliga och på så vis också förstöra vad som 

skulle kunnat fungera bra i praktiken. Här påpekas att vissa teorier kan anses vara för 

vetenskapligt lagda då tonvikten ligger för mycket på att testa de teorier som finns 

(Ghoshal, 2005, s. 86). Vidare påpekar han dock att utbildning och forskning inte bör 

begränsa sig endast utifrån hans resonemang, men han poängterar att han tycker att de 

utgångspunkter som finns bör behandlas mindre som testbara påståenden och mer som 

antaganden (Ghoshal, 2005, s. 87). Om tidigare teori istället ses som utgångspunkter 

grundade i antagningar så kan det därmed finnas en större frihet för praktiker att agera 

självständigt då de inte är lika styrda av att bekräfta eller motbevisa teori. Forskningen 

kan då istället användas som grund och därefter byggas på med utövarens egna 

föreställningar. 

3.4 Utvärdering 
En utvärdering kan ligga till grund för bedömning av projekt och även kretsa kring hur 

erfarenheter och lärdomar av projektet kan dras för att sedan användas i framtida 

projekt.  

 

Figur 2. Från utvärdering till framtida projekt 

Argument förda av de Wit (1988) visar att det inte är alldeles enkelt att utvärdera ett 

projekts utfall av flera skäl. Dels konstaterar han att ett projekt sällan ses som lyckat 

eller misslyckat från alla inblandades synvinklar och att det dels heller inte kan sägas 

finnas något objektivt sätt att bedöma projektets framgångar på (de Wit, 1988, s.169), 

vilket pekar på att själva upplevelsen av resultatet blir det väsentliga. Att upplevelsen är 

subjektiv är även något som denna studie tar fasta på eftersom fokus läggs på enskilda 

projektledare och deras tidigare erfarenheter. Vidare poängterar de Wit (1988) att det är 

viktigt att en utvärdering görs och inte bara för själva kategoriseringen av 

lyckade/misslyckade projekt i sig. Istället är det viktigt att fundera över de framsteg och 
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missar som gjorts under projektets gång för att på så vis kunna främja positiv utveckling 

och förbättring inför framtida projekt (de Wit, 1988, s. 169). 

Av ovanstående argument förda av de Wit (1988) kan slutsatsen dras att klassificeringen 

av lyckade och misslyckade projekt till viss del kan utgöra ett stöd men att det inte 

behöver vara det centrala i sammanhanget. Själva konstaterandet i sig verkar inte vara 

det mest framträdande; vikt bör istället läggas på de faktiska lärdomarna oavsett om de 

är saker som gjorts bra eller dåligt och om projektet som helhet ses som lyckat eller 

misslyckat. I och med att denna studie dock är inriktad mot projektledares utvärderingar 

samt i och med att forskningen generellt är så inriktad mot lyckade projekt och på att 

utforma recept för framgång är det dock svårt att frångå den sorteringen. Då studien är 

orienterad mot enskilda personers upplevelser och reflektioner kring dessa begrepp är 

de således viktiga att ta hänsyn till. 

3.5 Lyckade projekt 
I och med att upplevelser och utvärderingar är en del av studiens mittpunkt bör en 

behandling av vad som i teorin anges vara ett lyckat projekt göras. Även det 

misslyckade projektet kommer att behandlas, men detta i nästkommande sektion. 

Liu och Walker (1998, s. 213) skriver att definitionen av lyckade projekt är något 

tvetydig och att det ofta förekommer delade meningar när det kommer till vad som är att 

anse som ett lyckat projekt. Denna meningsskiljaktighet uppkommer på grund av att 

människor har olika uppfattningar och därför kan ett lyckat projekt också betyda olika 

saker för olika människor (Liu & Walker, 1998, s. 213).  

Projektets framgång i sig kan också ses ur flera aspekter, då forskningen dels kretsat 

kring de faktorer som leder fram till ett lyckat resultat och dels kring de kriterier som 

används för att utvärdera om projektet är att anse som ett framgångsrikt sådant (Ika, 

2009, s. 8). Det är viktigt att göra en distinktion mellan dessa begrepp då de enligt Ika 

(2009, s. 8) riskerar att blandas ihop om de görs till synonymer. Fokus ligger i detta 

arbete på de kriterier som används för utvärdering och där kommer mest vikt således 

läggas. Trots detta kommer faktorerna kort beröras då de till viss del kan tänkas gå hand 

i hand med kriterierna och ofta förekommer i litteraturen.   

3.5.1 Framgångsfaktorer 
Belassi och Tukel (1996, s. 141) argumenterar för att faktorer som påverkar ett projekts 

utfall ofta ligger utom projektledarens kontroll och att det även kan vara svårt att avgöra 

om ett projekt är att anse som endera lyckat eller misslyckat då det är så komplext. 

Faktorer till projekts utfall är dock något som förekommer i tidigare forskning och här 

kommer några olika tankar kring framgångsfaktorer att behandlas. 

Zwikael och Globerson (2004, s. 1545) argumenterar för att en faktor som kan bidra till 

att projekt lyckas är om det genomförs en god planering och detta kan då även ses från 

andra hållet, om det sker en dålig planering så finns det stor risk att projektet inte 

kommer lyckas så bra. Planeringen är det första som projektledaren stöter på inom 

projektet så är denna en bra start ifall förändringar eller förbättringar bör göras (Zwikael 

& Globerson, 2004, s. 1545).  

Cooke-Davies (2002, s. 185) argumenterar för att det behöver ställas tre separata frågor 

för att få fram de vilka faktorer som verkligen leder fram till ett lyckat utfall när det 

kommer till projekt. Dessa tre frågor är: vilka faktorer är viktiga för 

projektledningsframgångar? Vilka faktorer är viktiga för enskilda projekts framgångar? 
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Vilka faktorer kan leda till att projekt ständigt blir lyckade? Bland annat så framkom att 

det anses viktigt att hålla projektet/projektstadiets varaktighet under tre år och att det 

finns ett effektivt sätt att lära av erfarenheter så att lärandet kan bidra till förbättringar 

(Cooke-Davies, 2002, s. 186-189).  

Nixon et al. (2012, s. 214) nämner att projektledarskapet kan bidra till ett positivt utfall 

men även dess motsats. Det anses alltså viktigt att projektledaren sköter sitt jobb väl för 

att projektet skall kunna leva upp till utsatta mål och slutligen ses som lyckat. Även 

Pinto och Slevin (1987, s. 22-23) påpekar vikten av att projektledaren är kompetent och 

nämner även faktorer som att det är viktigt att ha väldefinierade mål och kompetenta 

medlemmar i projektgruppen. 

3.5.2 Utvärderingskriterier 
Maylor (2010, s. 84) beskriver projektets mål som bestående av tre delar; tid, kvalitet 

och budget. Detta benämns som ”The iron triangle”, eller på svenska ”järntriangeln”. 

Andra väljer i litteraturen att benämna konceptet som exempelvis ”The golden triangle” 

eller “Holy Trinity” enligt Ika (2009, s. 7). Oavsett benämning så framkommer dessa 

komponenter ofta vid utvärderingar av projekt. Inte sällan krävs även en så kallad 

“trade off” för att balansera dessa tre mål som alla har hög prioritet i de flesta projekt 

men som ändå inte alltid är kompatibla med varandra (Maylor, 2010, s. 84). Det skulle 

till exempel kunna vara så att kostnaderna önskas hållas ned samtidigt som hög kvalitet 

eftersträvas, vilket skulle kunna innebära att en kompromiss kan behöva göras. 

Ika (2009) genomförde en kartläggning av studier genom en tillbakablick över de 

senaste decenniernas forskning kring olika aspekter inom ämnet för lyckade projekt. Det 

är tydligt att från 1960-talet och framåt har den så kallade järntriangeln varit 

dominerande ifråga om utvärderingskriterier och utgör än idag på många sätt en bas för 

projektevaluering (Ika, 2009, s. 10-11). 

Under årens lopp har detta dock enligt Ika (2009, s. 11) kommit att inledas en utökning 

till ytterligare kriterier med fokus på bland annat belåtna kunder, slutanvändare samt 

intressenter på samma sätt som synen på vilka framgångsfaktorer som ansetts vara de 

riktiga och var forskare valt att lägga tonvikt utvecklats. Med detta i åtanke är det 

rimligt att anta att utvärderingskriterierna även fortsättningsvis kommer att förändras, 

utvecklas eller ändra inriktning och att försiktighet därmed ska iakttagas i fråga om att 

dra slutsatser om att ämnet skulle vara uttömt. Detta särskilt då det kontinuerligt tycks 

dyka upp nya aspekter att ta hänsyn till och då ingen entydig bild om vilka kriterier som 

bör gälla verkar existera. 

Ika (2009, s.12) framhåller att historiskt har studier inom området för projektframgång 

till allra största del genomförts genom kvantitativa metoder och med hjälp av 

enkätundersökningar samtidigt som få kretsat kring intervjuer och djupare samtal. 

Enligt Ika (2009, s. 12) kan anledningen återfinnas i det faktum att flera aspekter från 

järntriangeln, det vill säga tid och budget, är enkla att mäta i kvantitativa termer. Med 

detta som grund finns det anledning att tänka sig att när ytterligare kriterier, som inte är 

kvantifierbara i samma utsträckning, tillförs finns också incitament till att använda sig 

av andra metoder för att kunna fånga upp och analysera dessa. En kvalitativ metod 

skulle exempelvis kunna ge bättre förutsättningar för sådana utredningar. 

Tukel och Rom (2001) genomförde en undersökning för att ta reda på vilket mått 

projektledare lade störst tyngd på. Slutsatsen blev att tyngdpunkten ofta lades på 

kvalitet, vilket i sin tur potentiellt kunde inkludera både ett stort kundfokus men också 
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en strävan efter att leva upp till de specifikationer som satts upp (Tukel & Rom, 2001, s. 

412). Kundfokus sades dessutom vara centralt utan hänsyn till projekttyp eller bransch 

och var därmed att se som en mer generell tendens (Tukel & Rom, 2001, s. 412).  Tukel 

och Rom (2001, s. 413) menar dock att de inte anser att det är möjligt att erhålla en 

fullständig bild av projektledarens syn på denna fråga endast med hjälp av enkäter och 

föreslår slutligen som framtida forskning att detta ämne studeras ytterligare på andra sätt 

för att komplettera existerande kunskap. 

De kriterier som Antvik och Sjöholm (2014, s. 15) nämner för ett lyckat projekt är bland 

andra hur väl projektets resultat svarar mot specifikationen samt hur det förhåller sig till 

tids- och budgetramarna. Förutom dessa mer klassiska mått nämns även ytterligare 

perspektiv värda att ha i åtanke. Dessa är nivån av kundnöjdhet, hur och om 

medarbetarna och projektgruppen i stort upplever nöjdhet över det slutförda projektet 

samt att även andra eventuella intressenter är belåtna (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 15). 

Toor och Ogunlana (2010, s. 235-236) påvisar att kriterierna i järntriangeln har varit 

accepterade som utvärderingsgrund under de senaste årtiondena men de menar att en 

mer omfattande utvärderingsmodell som även behandlar kvalitativa och subjektiva 

kriterium behövs. Detta påvisar varför studier som denna är viktiga att genomföra. De 

kunskaper som fås från studien skulle kunna bidra till forskningen och ifall flertalet 

projektledare tenderar till att nämna kriterier som exempelvis inte ingår i den klassiska 

järntriangeln så kan detta indikera på att måtten för framgång behöver utvecklas något. 

Bedömningen av projekts utfall kan även sägas skifta något beroende på ur vems 

synvinkel det beskådas (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 14). Till exempel kan olika 

intressenter sägas ha olika utgångspunkter och således också värdera projektet på skilda 

vis, vilket ger ytterligare incitament till att kriterierna kanske bör bli mer omfattande. 

Vidare spelar även tidpunkten en viktig roll, då tillfället för utvärderingen kan skilja sig 

från omständigheterna tio år senare (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 14-15). Detta skulle då 

potentiellt kunna innebära att måttet på ett projekts framgång kan fluktuera under tidens 

gång, beroende på var betydelsen läggs och vilka bedömningsgrunder som används. 

Forskaren de Wit (1988, s. 169) är inne på samma spår och menar att bedömningen av 

projektets framgång är beroende av vid vilken tidpunkt utvärderingen görs, och nämner 

att upplevelsen potentiellt kan skifta från dag till dag. 

Även en undersökning genomförd av Kutsch och Maylor (2009, s. 279) indikerar att 

måtten kan vara föränderliga, eftersom de tillfrågade projektledarna initialt tenderade att 

använda järntriangeln som kriterium, vilket sedan förändrades allt eftersom projektet 

fortlöpte och ställdes inför nya utmaningar. I slutändan stämde järntriangeln inte 

överens med de mått som projektledarna använde, vilka istället var fokuserade på bland 

andra hur väl projektet uppfyllde sitt syfte, i vilken grad inblandade intressenter 

upplevde nöjdhet samt huruvida projektägaren kunde erhålla de fördelar som projektet 

skulle infria. 

Slutligen konstaterar Howsawi et al. (2011, s. 621) att projektets kontext är en viktig 

komponent att ta hänsyn till vid studier av lyckade projekt, men att den tyvärr blivit 

förbisedd i samband med tidigare forskning. Med kontexten avses projektets omgivning 

och sammanhang, vilket enligt Howasawi et al. (2011, s. 621-623) också borde påverka 

projektets framgång och nämner som exempel skillnader i kultur, tid och rum. Toor och 

Ogunlana (2010, s. 228) framför även att kriterier för att bedöma projekts framgång 

varierar beroende på projekt, vilket är viktigt att ta hänsyn till också i samband med 

denna studies genomförande.  



21 

3.6 Misslyckade projekt 
Så väl som för lyckade projekt så kan även det “misslyckade” projektet ses ur flera 

synvinklar då det råder delade meningar om vad som verkligen är ett sådant projekt och 

varför. Det som framgår är dock att flertalet projekt faktiskt misslyckas i något avseende 

enligt bland andra Armour (2007, s. 23) och The Standish Group (2014).  

Pinto och Mantel (1990, s. 269) hävdar att det är svårt för såväl forskare som utövare 

inom projekt att förstå vad som verkligen orsakar att ett projekt misslyckas då få 

människor till att börja med är ense om vad som är ett misslyckat projekt och varför. 

Människor är olika och bör därför definiera misslyckande på olika sätt, vilket är något 

som kan tänkas fångas upp med hjälp av en kvalitativ studie. Det kan anses som viktigt 

för både projektledare och även forskare att få en ökad förståelse för 

projektmisslyckande och vad som kan tänkas orsaka det enligt Pinto och Mantel (1990, 

s. 269).  De drar slutsatser om att på grund av det faktum att faktorer till misslyckande 

är kopplade till vad projektledare och organisationer anger som misslyckande - och även 

succé - när det kommer till projekt så behövs därför en djupare förståelse av vad 

exempelvis projektledaren tycker om misslyckande respektive framgång (Pinto & 

Mantel, 1990, s. 275). 

Även Bolin (2012, s. 12) anser att projektmisslyckande är något som definieras väldigt 

personligt av exempelvis projektledaren, men argumenterar ändå för att en strikt 

begreppsbestämning av projektmisslyckande inte skulle tillåta deviationer i budget, 

projektplanen eller projektscope. Pinto och Mantel (1990, s. 269) tar bland annat även 

upp det faktum att projekt skiljer sig åt, därför kan även orsaker till misslyckande 

variera från projekt till projekt. Även i detta läge kan således projektets kontext spela en 

väsentlig roll. De tar vidare upp ett exempel där de påpekar att byggprojekt och 

forskningsprojekt är olika i karaktär och därför kanske dessa projekt påverkas av olika 

faktorer (Pinto & Mantel, 1990, s. 269). 

Tidigare har denna studie berört den klassiska järntriangeln, innehållandes de tre 

aspekterna tid, kvalitet och budget, vilket länge har används som grundläggande 

kriterium ifråga om projektutvärdering. Med detta i åtanke borde därmed en miss inom 

något av dessa områden indikera att projektet har misslyckats. Kutsch och Maylor 

genomförde år 2009 en studie för att kartlägga hur projektledare inom IT såg på 

begreppen lyckade och misslyckade projekt. Deras slutsatser blev dock att de 

intervjuade projektledarna inte tycktes ha några mått för misslyckade projekt samt att 

merparten inte heller verkade anse att deras tidigare projekt blivit misslyckade trots att 

de med järntriangeln som utgångspunkt kunde sägas ha misslyckats i något avseende 

(Kutsch & Maylor, 2009, s. 276-277). 

Enligt Blackstone et al. (2009, s. 7029) så misslyckas dock många projekt med att 

endera att hålla sig inom budget, med att vara klara i tid eller att möta de faktiska 

specifikationer som finns. Det finns dock fall som indikerar att det inte behöver vara så.  

Ett exempel är Operahuset i Sydney, som på grund av kraftiga förseningar och 

kostnadsökningar per definition borde vara att anse som ett fiasko (Lim & Mohamed, 

1999; Antvik & Sjöholm, 2014, s. 15). Lim och Mohamed (1999, s. 246) poängterar att 

detta bygge överskred den inledande ekonomiska kalkylen med hela 14 gånger innan 

det var klart samt att det tog 15 år att färdigställa. Detta till trots skulle nog få associera 

Operahuset till misslyckade projekt. Operahuset har nämligen en mycket stark symbolik 

och är något många förknippar tätt med Sydney, varför detta överskuggar allt annat i 

detta väldigt specifika fall (Lim & Mohamed, 1999, s. 246).  
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Andra projekt har sett till järntriangeln lyckats väldigt bra med måluppfyllelsen, men 

ändå inte betraktats som en succé utan istället resulterat i besvikelse. Till denna kategori 

kan exempelvis andra generationens Ford Taurus räknas, som faktiskt färdigställdes i 

tid men då försäljningen inte levde upp till förväntningarna och inte blev en 

kommersiell fullträff ses det ändå som ett misslyckande (Shenhar, 2004, s. 570).  

Med ovanstående i åtanke kan det antas att det också kan vara skillnad på bedömningen 

av projektets ledning och själva slutprodukten i samband med utvärdering av lyckade 

och misslyckade projekt. Forskaren de Wit konstaterade också 1988 att det behövdes 

göras en åtskillnad mellan vad som benämndes som project success och project 

management success, där ledarskapet potentiellt kunde bidra till ett lyckat resultat men 

inte nödvändigtvis förhindra motsatsen (de Wit, 1988, s. 164). Baccarini (1999, s. 25) 

delar också upp projektets framgångar i flera delar, där project management success ska 

motsvara processen som ledde fram till det slutliga resultatet – definierat som project 

success. Till project management success räknar han själva arbetsgången, medan 

project success innebär huruvida projektet uppfyller sitt mål och syfte samt i vilken 

utsträckning intressenter och slutanvändare upplever tillfredsställelse över 

slutprodukten. Det är vanligt att dessa två begrepp i litteraturen används lättvindigt 

enligt Baccarini (1999, s. 25), då project success ofta brukas som ett samlingsnamn för 

alla aspekter inom detta område. Även Cooke-Davies (2002, s. 186) instämmer med 

resonemanget att det bör skiljas på project management success och project success.  

Organisationen The Standish Group (2014) väljer dock att ge en annan 

begreppsförklaring då de delar in projekt i lyckade, misslyckade och så kallade 

utmanade projekt, även om också denna definition utgår från järntriangelns element. De 

misslyckade projekten är sådana som av någon anledning inte blivit slutförda 

överhuvudtaget och de som istället inte svarar mot de uppsatta målen inom tid, budget 

och kvalitet ses som utmanade (The Standish Group, 2014). Således skiljer denna syn 

sig mot den mer traditionella definitionen och kan sägas erbjuda ett något mer nyanserat 

sätt att se på projektets resultat då det inte blir en lika svartvit bedömning. 

Att ett projekt bör ses som misslyckat om det inte slutförs är dock något som Pinto och 

Mantel (1990, s. 269) inte håller med om. De argumenterar för att ofta dras just 

paralleller mellan ett misslyckande av projekt till sådana projekt som avslutas innan de 

är klara men de resonerar att i vissa fall behöver det inte vara så. Exempelvis kan 

externa krafter påverka projektet så pass att det inte längre går att genomföra och i 

sådana situationer tycker de att det är olämpligt att säga att ett sådant projekt 

misslyckats (Pinto & Mantel, 1990, s. 269). 

Även Boehm (2000, s. 94) menar att projekt som avslutas innan slutmålet nåtts inte 

behöver ses som misslyckade projekt. Istället argumenteras det för att på grund av att 

dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling samt där dessa förändringar sker 

snabbt så avslutas vissa projekt för att de ursprungliga tankarna kring projektet kan ha 

förändrats (Boehm, 2000, s. 94). Här påpekas även att projekt som avslutas ofta startas 

upp och sköts väldigt bra men att det inte slutförs på grund av att antagandena ändrats 

och därav så har projektet istället avslutas på ett korrekt sätt (Boehm, 2000, s. 94). 

Vidare resoneras att det inte bör sägas att projekt som avslutas i förväg borde anses vara 

samma sak som ett misslyckat projekt, detta då ett sådant argument kan skada hur 

projektledare tänker (Boehm, 2000, s. 96). Dessa projektledare kan då kanske istället för 

att avsluta projekt de märker inte kommer gå så bra driva dessa till slutet bara för att 

slippa att ha misslyckats (Boehm, 2000, s. 96). 
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Då det tycks finnas många tankar kring vad ett misslyckande är i teorin så är ett 

intressant inslag att studera ifall denna oenighet även återfinnes i praktiken bland 

studerade projektledare. 

3.7 Erfarenheter och lärdomar 
Vare sig ett utvärderat projekt är att benämna som lyckat eller misslyckat kan 

erfarenheter från projekt bidra till att lärdomar samlas in, vilket också anses vara ett 

viktig steg mot förbättring. Varför denna insamling bör göras och hur det kan göras 

kommer behandlas i detta avsnitt. 

Maylor (2010, s. 33) återger en modell för att beskriva projekt utifrån fyra faser. I 

början ska projektet definieras, sedan designas processen, projektet genomförs och till 

sist så bör processen utvecklas. I det sistnämnda steget bör bland annat förbättringar 

införas, kunskap och erfarenheter tas till vara på och lärdomar för framtiden 

dokumenteras (Maylor, 2010, s. 35). Även Persson och Chlumska (2002, s. 13) anser att 

i den avslutande fasen av ett projekt bör både positiva och negativa erfarenheter samlas 

in och dokumenteras av projektledaren i en slutrapport. Dock anser Berggren och 

Lindkvist (2001, s. 215-216) att de gånger slutrapporter skrivs är det sällan som 

informationen sprids i organisationen och de anser därför att erfarenhetsöverföring sker 

bäst via personlig kontakt. Det verkar således finnas en oenighet i hur dessa erfarenheter 

och lärdomar bör insamlas. 

Marcusson och Ahlin (2002, s. 23) nämner ett flertal anledningar till hur och varför en 

organisation ska samla in och dra nytta av erfarenheter av det gångna projektet. Till att 

börja med kan den startande organisationen strukturera vilken information som är 

nödvändig och hur denna ska tillgodogöras (Marcusson & Ahlin, 2002, s. 23). Vidare 

nämner de även att kommentarer från kunder och andra intressenter kan vara relevanta 

och dessutom bör ett arbetssätt tas fram för att denna information ska kunna genereras 

och lagras. Slutligen kan också granskningar, från vilka lärdomar kan dras till andra 

projekt, göras av projektets bedrifter i det avslutande skedet enligt Marcusson och Ahlin 

(2002, s. 33). 

Duden (2014, s. 57) säger att lärande kan ses som mer än bara ett förlopp mellan den 

utförda handlingen och det faktiska resultatet och det argumenteras för att justeringar 

kan vara nödvändiga och viktiga för att nå de utsatta målen. Det kan alltså ses som att 

lärdomar kan dras både under projektets gång för att korrigeringar skall vara möjligt 

såsom Duden (2014) argumenterar för, men också när projektet är avslutat för att 

lärdomarna skall kunna hjälpa framtida projekt. Även Kozak-Holland och Procter 

(2014, s. 254) skriver att de med sin studie kunnat se att det finns viktig betydelse i att 

tolka, omvandla och överföra kunskap och lärdomar mellan projekt. En sådan 

kunskapsöverföring kan bidra till ett bättre genomförande av ett framtida projekt än om 

lärdomar inte tagits tillvara på. 

Erfarenhetsåterföring är ett begrepp som används av Antvik och Sjöholm (2014, s. 153) 

för att beskriva hur förvärvade erfarenheter kan komma nästkommande projekt till gagn, 

vilket är mycket angeläget men i verkligheten också avancerat att uppnå. Värde kan 

alltså skapas genom erfarenheter och lärdomar, dessa kan nämligen vara till hjälp då en 

utveckling av kompetens skapas vilket då också kan öka kvaliteten i framtida projekt 

(Macheridis, 2009, s. 91). 

  



24 

Exempelvis är misslyckande, när det kommer till projekt, något som förekommer ofta i 

många organisationer (Shepherd et al., 2011, s. 1250). Det som dock är viktigt i 

samband med misslyckande, enligt Shepherd et al. (2011, s. 1250) är att lärdomar dras 

av sådana misslyckanden för att på så vis stötta sin organisation och utvecklas så 

framsteg kan göras. Lärande är således en viktig del för förbättring och att lära av just 

misstag är alltså en viktig erfarenhet (Shepherd et al., 2011, s. 1229).  

Maylor (2010, s. 370) talar å sin sida om ett så kallat learning-by-doing perspektiv. De 

inblandade i ett projekt kan lära av erfarenheter och handlingar från det genomförda 

projektet och använda sig av dessa lärdomar i framtida projekt. Lärdomar kan alltså 

tänkas dras från både misslyckanden och framgångar. Projektledare kan till exempel 

erfara något positivt som kan användas i andra projekt eller så kan lärdomar kring vad 

som inte fungerat eller vad som bör undvikas i framtiden erfaras. 

Projektet karaktäriseras dock bland annat av dess unika natur vilket kan göra det svårare 

att ställa i relation till något annat projekt. Trots detta framhåller Antvik och Sjöholm 

(2014, s. 153) att det viktiga är att fokusera på de likheter som trots allt ändå finns, till 

dessa räknas själva ledningen och processen, som ibland kan vara likartade trots att till 

exempel verkställandet av respektive slutprodukter sett helt olika ut. 

Återföring av erfarenheter och lärdomar kan också ses ur flera perspektiv. Till att börja 

med sker lärande på ett individuellt plan, då inblandande personer kan dra nytta av 

arbetet i projektet i framtida verksamheter (Antvik & Sjöholm, 2014, s. 153). Detta 

skulle potentiellt kunna vara både positiva intryck men också tankar kring sådant som ur 

någon aspekt gick fel eller hade kunnat göras på ett smidigare och bättre sätt. Antvik 

och Sjöholm (2014, s. 153-154) för en diskussion om att det kan vara en fördel att låta 

individer involverade i projektet begrunda sin insats och sina erfarenheter, men att det i 

det sammanhanget kan innebära en nackdel om konsulter använts eftersom de sedan 

tenderar att försvinna iväg åt andra håll i samband med projektets avslutning. Antvik 

och Sjöholm (2014, s. 154) tar även upp något de kallar för organisatoriskt lärande där 

själva organisationen och dess olika avdelningar behandlas för att fånga erfarenheter så 

ett framtida projekt kan förse sig med denna sparade information på ett bra sätt. 

I en studie som innefattade flertalet olika projektteam genomförd av Schindler och 

Eppler (2003, s. 219) visade det sig dock att erfarenheter och lärdomar som de studerade 

projektteamen samlade på sig inte införlivades i den organisatoriska kunskapsbasen. 

Detta kan innebära att organisationen missar viktiga insikter som kunnat hjälpa dem i 

framtiden och även om det verkar vara viktigt lära från erfarenheter blir detta inte alltid 

verklighet. Detta är även något som Maylor (2010, s. 362) framför, då det visar sig att 

man riskerar att falla i samma fällor om och om igen om inte genomgångar av projekt 

görs. Av denna anledning så ses en nytta med att studera om, och i så fall även hur, 

erfarenheter och lärdomar tas tillvara på och används aktivt i framtida projekt av 

projektledare då det i åtminstone i teorin anses vara extremt värdefullt. 

3.8 Sammanfattning 
Det vi tar med oss från teorigenomgången är att ur en historisk aspekt har projekt 

förekommit, även på ett informellt plan, under mycket lång tid. Än idag har ämnet dock 

en aktualitet i och med att allt mer arbete sker i projektform, varför också denna studie 

ligger i tiden. En viktig person i projektet är projektledaren och trots att det i litteraturen 

tycks råda delade meningar om exempelvis dennes ansvarsområde och exakt vilka 

kvalifikationer som krävs för positionen är det fortfarande tydligt att projektledaren har 

en framträdande roll samt har stor betydelse för projektet och dess resultat. Detta, i 
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kombination med att den befintliga insikten i projektledarens vardag verkar bristfällig, 

motiverar också denna studie. Ytterligare gap som kan urskiljas är att tidigare forskning 

i stort tenderat att fokusera på generering av nya modeller och teorier som projektledare 

kan använda sig av, utan att riktigt förstå de yrkesverksammas verklighet. Tidigare 

forskning kan därför tänkas sakna viss praktisk relevans. 

Något annat som framträder som viktigt är att utvärderingar av projekt genomförs. 

Länge så har den traditionella järntriangeln fått stort utrymme när det kommer till 

utvärderingskriterier och trots att den fortfarande utgör en sorts bas har modellen även 

fått utstå viss kritik och anses behövas kompletteras med ytterligare kriterier för att bli 

fullständig. Enligt vissa är en sådan utveckling också på väg att ske. Detta kan kopplas 

till det faktum att en enhällig definition av lyckade- respektive misslyckade projekt inte 

heller verkar finnas. Exempelvis anser The Standish Group (2014) att misslyckanden 

inte kan ses i samma svartvita termer utan att ett mer nyanserat synsätt är 

eftersträvansvärt. Det framgår även att det finns flertalet framgångsfaktorer som kan 

påverka projekts utfall. Vi finner dessa teman intressanta att studera utifrån 

projektledarens synvinkel, som liksom tidigare nämnt är en central aktör vi saknar 

kunskap om. 

Oavsett om projekt utvärderas som lyckade eller misslyckade så framgår det i tidigare 

forskning att det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar för att en positiv 

utveckling skall kunna ske. Dock så framgår det att trots att det anses vara viktigt så kan 

det hända att erfarenhetsåterföring faller bort, eftersom fokus kan skifta till att komma 

vidare i ett nytt projekt istället. Att ansamling av erfarenheter och lärdomar är viktigt 

men att det ändå ibland inte blir gjort är något vi finner intressant och vi tror att en 

kvalitativ forskning skulle bidra med viktiga insikter om vad projektledaren har för 

inställning till detta. 
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4 Praktisk metod 

Under denna rubrik presenteras de val vi gjort kring insamlingen av det empiriska 

materialet. Till detta hör urvalet och accessen till intervjupersoner, liksom 

begränsningar kring den valda metoden. Vidare kommer konstruktionen av intervjun 

och dess upplägg behandlas. Här redogörs även för tillvägagångssättet vid intervjun 

samt i samband med bearbetningen och tolkningen av materialet. Det förs också en 

kritisk diskussion kring förfarandet. Slutligen behandlas även etiska aspekter rörande 

studiens metodval. 

4.1 Urval, access och begränsningar 
Eftersom projekt är en vanlig förekommande organisationsform, inte bara i Sverige utan 

i hela världen, så var det en omöjlighet att intervjua alla projektledare som finns. Vidare 

tar även intervjuer förhållandevis lång tid att genomföra och just tid är något vi är 

begränsade av. Denna studie begränsas därför till projekt som drivs i Sverige och än 

mer specifikt begränsas den till att intervjuer sker med projektledare som arbetar i Umeå 

med omnejd. För att hitta dessa projektledare behövde även ett urval göras. 

Gemensamt för intervjupersonerna som medverkat i denna studie är att samtliga verkar 

inom branscher där projekt är ett vanligt förekommande inslag och att de arbetar på 

företag som ofta bedriver arbetet i denna form, även om typen av projekt kan variera. 

De branscher som våra intervjupersoner arbetar inom är bygg, miljö och tekniskt 

inriktade verksamhetsområden på olika sätt. Det tekniska området specificerades dock 

ytterligare som IT respektive telekom av två projektledare, men vi valde ändå att se 

teknik som en gemensam prägel. Vi eftersträvade vidare att försöka hålla antalet 

intervjupersoner inom branscherna någorlunda lika för att inte resultatet skulle upplevas 

som alltför riktat mot särskild grupp. Genom en variation ifråga om 

verksamhetsområde, typ av projekt och utformning fick vi en bredd bland 

intervjupersonerna. Då en djupare förståelse om projektledares tankegångar var 

önskvärd och på grund av att vi inte eftersträvade att generalisera svaren till en viss 

bransch så upplevdes det som att en viss spridning av intervjupersoner var att föredra. 

Som tidigare konstaterat är projekt i grunden unika i sin karaktär, och tanken var att en 

variation bland branscher skulle medföra att det således kanske kunde ses om kontexten 

spelade in i aktiviteter och upplevelser.  

Urvalet kan delvis sägas ha varit målinriktat. Ett sådant urval innebär att vända sig till 

de personer som bedöms varit mest lämpliga för studien och som troligtvis bäst kan 

besvara frågorna (Bryman & Bell, 2013, 452-453). Med detta i åtanke beslöt vi att höra 

av oss till projektledare som bedömdes ha viss eller gedigen erfarenhet inom ovan 

nämnda branscher där projekt är vanligt förekommande. I studiesammanhang hade vi 

sedan tidigare fått kontakt med flera projektledare som det skickades en förfrågan om 

medverkan till, vilket kan ses som ett slags bekvämlighetsurval i enlighet med vad som 

beskrivs i Bryman och Bell (2013, s. 204-205). Andra projektledare har ytlig kontakt 

skapats med genom arbetslivet och därför valdes det att söka upp även dessa i samband 

med empiriinsamlingen. Via en av de personer som kontaktades fick vi även vidare tips 

på ytterligare projektledare som kunde kontaktas för intervju då det fanns svårigheter att 

finna en åttonde intervjuperson. Detta sätt att bli hänvisad vidare på kallas för 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 206-207).  

De projektledare som kontaktades informerades om studien och intervjuförfarandet. 

Samtliga upplevdes ha en positiv inställning till studien och var även villiga att ställa 
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upp på intervjuer, varför det ansetts att accessen varit god. Vi fick tag på sammanlagt 

åtta intervjupersoner, det vill säga projektledare, som det under de följande veckorna 

efter den initiala kontakten löpande fördes en dialog med för att finna passande tider att 

hålla intervjuerna på. Intervjuerna hölls under veckorna 14-16. 

4.2 Konstruktion av intervjumall 
Vi valde, som tidigare nämnt, en kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer. När 

det kommer till just intervjuer så finns det flera olika typer som kan användas beroende 

på hur strukturerad och formell intervjun skall vara, här talas det ofta om strukturerade-, 

ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 374). 

Den semi-strukturerade intervjun är den som bäst lämpade sig för vår studie. Detta då 

en semi-strukturerad intervju tillåter en viss struktur där vi som undersökare kan 

utforma vissa centrala frågor eller teman som ligger till vikt för studien men att viss 

variation av dessa kan förekomma utifrån exempelvis hur intervjun utvecklar sig, här 

ges även en möjlighet till uppföljningsfrågor (Saunders et al., 2012, s. 374-375; Bryman 

& Bell, 2013, s. 475-476). Även om intervjun inte är lika ”fri” som en ostrukturerad 

intervju där intervjun ofta kan likna ett samtal så har intervjupersonen vid en semi-

strukturerad intervju ändå en stor frihet att svara på frågor utifrån sitt personliga tycke 

(Bryman & Bell, 2013, s. 475). Denna frihet är något som är väldigt viktigt i denna 

studie då en djupare förståelse för projektledare och deras upplevelser eftersträvas. 

Dock behövdes ändå en intervjumall för att täcka de områden vi ville undersöka närmre. 

En strukturerad intervju skulle inte ge samma möjlighet då ett mer standardiserat sätt 

användes och varken respondent eller undersökare har samma frihet (Saunders et al., 

2012, s. 374).  

Vid intervjuerna har frågor formulerats så att frågorna anses som öppna, det vill säga att 

respondenten har frihet i sina svar till skillnad från en sluten fråga där de exempelvis 

kan bli presenterade olika svarsalternativ att välja mellan (Bryman & Bell, 2013, s. 

261). Genom att låta respondenten svara fritt med sina egna ord kunde vi på så sätt 

komma närmre den enskilde personens tankar och upplevelser. Detta är något mycket 

viktigt för studien och slutna frågor hade förmodligen inte kunnat bidra till studien på 

samma vis.  

Frågorna som utgjort grunden för empiriinsamlingen återfinns i den översiktliga 

intervjumallen (se appendix 1) och är konstruerade utifrån studiens problem och syfte. 

Frågorna är om inte direkt knutna till tidigare forskning och teorier åtminstone indirekt 

kopplade till dessa och relaterade till varandra utifrån våra uppfattningar och 

resonemang. Dock så valdes det att skapa två intervjuguider, något som Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 173) anser kan vara lämpligt. I den översiktliga intervjumallen 

finns som tidigare nämnt grunden till empiriinsamlingen men utöver denna så skapades, 

utifrån grundmallen, en mer detaljerad mall som vi använde oss av vid intervjuerna. Två 

mallar skapades, den ena för att respondenterna skulle få en översikt av intervjun och 

för att de skulle kunna förbereda sig på vissa områden. Det är denna mall som återfinnes 

i appendix 1. Den andra mallen konstruerades för att vi inte skulle glömma bort att 

ställa de viktiga frågor som vi önskade erhålla mer spontana svar på. 

Frågorna har formulerats så att de ska kännas lättförståeliga och inte alltför långa, vilket 

anses vara viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 176). Frågorna har vi även valt 

att dela upp i olika kategorier. Inledande frågor beskrivs som mycket användbara då det 

ger respondenten möjlighet att prata fritt och därigenom också belysa de områden som 
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är av särskild vikt för denne, enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 176). De första 

frågorna i vår mall syftade därför till att skapa en introduktion till ämnet och var även en 

chans för oss att få bekanta oss med intervjupersonerna och deras yrkesliv.  

Därefter följde ett antal frågor som kretsade kring projektledarens upplevelser om och 

kring lyckade respektive misslyckade projekt, där intervjupersonen ombads att definiera 

samt om möjligt berätta om ett exempel av vardera kategori. De nämnda exemplen 

följdes upp med ett antal frågor som fokuserade på utvärdering, kriterier, faktorer och 

erfarenheter samt lärdomar av de specifika projekten. Till exempel så ställdes det ofta 

en fråga från vår egen intervjumall om varför det exemplifierade projektet ansetts som 

lyckat respektive misslyckat om inte detta redan framkommit. Då vi genom vårt 

praktiska synsätt fokuserade på aktiviteter och vad som händer i projekten var det av 

stor vikt att gå in på djupet för att få en tydlig verklighetsanknytning. Av den 

anledningen ställdes kompletterande frågor från vår egen intervjumall där vi bad om 

exempel utifrån intervjupersonernas tidigare erfarenheter och hur personerna upplevde 

dessa situationer. Även här var vi fortsatt intresserade av att höra om och framförallt hur 

intervjupersonen genomför utvärderingar samt hur tidigare erfarenheter påverkade 

framtida åtaganden. Vår egen intervjumall avslutades sedan med en fråga som kretsade 

kring att fånga upp något vi eventuellt kunde ha missat eller något som intervjupersonen 

kände behövde behandlas ytterligare.  

Vi försökte placera frågor som eventuellt kunde upplevas som av känslig karaktär i 

slutet av intervjumallen, i och med att vi trodde att det kunde vara lättare att 

inledningsvis prata om saker som gått bra och som intervjupersonen förknippade med 

något positivt med mål att få denne att känna sig bekväm i situationen. Först därefter 

tänkte vi belysa området misslyckade projekt och gå in på erfarenheter av dessa.  

Innan intervjuerna genomfördes så utfördes en testintervju, vilket gjordes för att se om 

intervjumallen fungerade som avsett och för att få ett hum om ungefär hur lång tid 

intervjuerna skulle ta att genomföra. När testintervjun genomförts så märkte vi att vissa 

förändringar behövde göras i intervjumallen för att få en bättre smidighet och en 

tydligare röd tråd. Dessa förändringar genomfördes i den översiktliga intervjumallen 

som sedan på förhand skickades till intervjupersonerna, vilket hade efterfrågats av 

samtliga. Vi informerade dock om att följdfrågor ändå kunde uppkomma och att 

ordningen kunde förändras något beroende på hur intervjun utvecklade sig. I samband 

med utskicket av intervjumallen så bifogades även ett brev med information om 

intervjun. Detta informationsbrev och den översiktliga intervjumallen återfinns i 

appendix 1.  

De fördelar som vi såg med ett utskick var att intervjupersonen i sådana fall på ett bättre 

sätt skulle kunna förbereda sig och därmed också ge fylligare svar på våra frågor. I och 

med att flera ganska omfattande exempel efterfrågades ansåg vi att dessa förmodligen 

kunde bli mer utförliga om intervjupersonen hade fått tid att reflektera. Uppfattningen 

var därför att mer förberedda intervjupersoner skulle gynna studien som helhet. 

Följdfrågorna bidrog till att svar av mer rättfram karaktär framkom vilket vi upplevde 

gynnade studien, då de spontana svaren fungerade som ett komplement till svar som 

potentiellt kunde vara inövade.  

4.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats i en lugn miljö, 

vilket Trost (2010, s. 65) framhåller som önskvärt. En intervju genomfördes dock via 

telefon då intervjupersonen önskade detta på grund av sitt pressade schema. Även vid 
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telefonintervjun så uppsökte både intervjupersonen och intervjuarna en lugn, ostörd 

miljö för att försäkra sig om att fokus låg på intervjun.  

Enligt Trost (2010, s. 77) ska även intervjuerens klädsel vara lämplig för tillfället och 

inte uppfattas som ett störande inslag. Klädseln anpassades därför efter 

intervjusituationen och försökte hållas nedtonad vid besöken hos de olika företagen.  

Vi båda var närvarande när intervjuerna genomfördes. En fick ta huvudansvaret för att 

ställa frågor och den andre förde anteckningar, observerade samt ställde relevanta 

följdfrågor. Det aktiva lyssnandet som denne observerande intervjuperson kan ägna sig 

åt är något som är mycket viktigt för att bra andrafrågor, det vill säga följdfrågor, ska 

kunna ställas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 180). Den observerande parten tog också 

tillvara på tankar som kunde tänkas vara viktiga inslag i den kommande analysen. Vi 

valde en sådan rollfördelning av den anledning att den som intervjuas får lättare att 

fokusera på dialogen när en utav oss är den mer framträdande parten.  Kombinationen 

av inspelning och anteckningar kan dessutom ofta ge en mer heltäckande bild av 

intervjun och yttra sig i värdefull information (Trost, 2010. s. 76).   

Eftersom vi på förhand förstod att intervjuerna skulle bli omfattande både tids- och 

innehållsmässigt bestämde vi oss för att spela in dem. Detta skulle också underlätta för 

oss då vi enklare skulle kunna ta tillvara på det som framkommit i sin helhet. Vid 

inspelningarna användes en diktafon (ljudbandspelare) som hyrdes hos servicecentret i 

Samhällsvetarhuset på Umeå universitet. Vi valde även att spela in intervjuerna med en 

mobiltelefon för att försäkra oss om att materialet inte skulle gå förlorat ifall diktafonen 

av någon anledning inte skulle fungera under någon intervju.  

Att använda sig av en diktafon är något som är vanligt förekommande och önskvärt då 

intervjuaren kan fokusera på att lägga fokus på vad som verkligen sägs och dynamiken i 

intervjuerna som genomförs (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218; Trost, 2010, s. 74). När 

en diktafon används så finns även möjligheten att åter lyssna igenom intervjuerna och 

en inspelning av intervjuerna bidrar till att dessa även senare kan skrivas ut (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 218-219). Trost (2010, s. 74) poängterar också att det kan vara av 

intresse för intervjuaren att få höra sin egen stämma och därigenom analysera sin egen 

insats, vilket potentiellt kan förbättra framtida intervjusituationer.  

Det finns dock även nackdelar med att använda diktafon. De nackdelar som räknas upp 

med diktafoner är bland andra att det är svårt att tillgodogöra sig en fullgod bild av 

intervjun endast utifrån inspelningen – när intervjun transkriberas försvinner dialekter, 

tonfall och annan karakteristika lätt undan (Trost, 2010, s. 75). Vissa personer vill inte 

bli inspelade överhuvudtaget, andra godtar det men är på sin vakt, vilket enligt Trost 

(2010, s. 75) också kan medföra att datainsamlingen blir hämmad. Intervjupersonerna 

blev självklart tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in innan intervjun 

inleddes. Detta för att värna om etiska aspekter samt säkerställa att intervjupersonen 

kände sig bekväm i situationen. Vi erbjöd av samma skäl också så kallad 

respondentvalidering vilket innebär att materialet återsänds till intervjupersonen så att 

denne kan godkänna innehållet och försäkra oss om att vi uppfattat det som sagts på 

riktigt sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 402-403). Respondentvalideringen utnyttjades 

sedan av fem av respondenterna. 

Vid intervjutillfällena, innan intervjuerna påbörjades, så berättade vi åter igen om vår 

studie och om intervjuns fokus. Vi hörde oss också för om intervjupersonerna ville 

ställa några frågor kring intervjun och dess upplägg. En sådan typ av “orientering” 
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förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014, s. 170). Detta gjordes för att ge 

intervjupersonerna en bättre uppfattning om oss och intervjun samt för att den 

intervjuade förhoppningsvis då skulle kunna släppa eventuell nervositet och bli mer 

bekväm i situationen. 

Något som vi även hade i minnet under intervjuns gång var att inte ha för bråttom fram i 

våra frågor. Eventuella tystnader som kan uppstå behöver inte nödvändigtvis innebära 

något negativt enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 177-178) som belyser att 

intervjuaren med fördel kan inta en något avvaktande position för att istället ge 

intervjupersonen utrymme att bryta tystnaden när denne har funderat klart. Detta var 

någonting som vi hade i åtanke i samband med intervjuernas genomförande och ofta 

kom intervjupersonerna till att fortsätta sitt resonemang och förklara ytterligare efter en 

stunds eftertanke. 

Intervjun avslutades med en fråga om intervjupersonen hade något som denne ville 

tillägga, eller fråga oss om. Detta är något som förespråkas av Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 170-171) för att bjuda in intervjupersonen att ställa frågor som denne 

möjligtvis kan ha fått under intervjun. Detta bidrog även till ett “mjukare” avslut än om 

intervjun abrupt avslutats efter sista frågan. Enligt Trost (2010, s. 111) kan det ibland 

även sägas att en ny intervju startas så fort en bandspelare stängts av på grund av att 

intervjupersonen i det läget börjar slappna av och således delar med sig av ytterligare 

information som kan vara av vikt. Anledningen till detta kan förstås vara flera, men det 

är i vilket fall viktigt för intervjuaren att ha i åtanke att det är möjligt att erhålla fler 

upplysningar även om intervjun formellt sett kan anses som slutförd. På grund av detta 

fanns anteckningsblocket till hands under all tid med intervjupersonerna för att fånga 

upp all tänkbar information som framkom. 

4.4 Bearbetning av intervjumaterial 
Transkribering av ljudfilerna skedde direkt efter det att intervjuerna genomförts. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 218) beskriver transkriberingar som omvandlingar från “en 

form till en annan”, i vårt fall betydde detta att vi omvandlade tal till skrift. Ljudfilerna 

raderades även från den använda diktafonen innan återlämning för att värna om 

intervjupersonernas integritet. Utöver detta hade också anteckningar förts under 

intervjun för att vi inte skulle missa eller glömma bort de viktiga tankar och idéer som 

framkommit. Dessa anteckningar kompletterade därmed transkriberingarna och utgjorde 

underlag för analys.  

Huruvida intervjupersonen ska få möjlighet att läsa igenom transkriberingen eller 

tolkningen av denna är enligt Trost (2010, s. 112) upp till var och en att avgöra. 

Givetvis är det rimligt att kontakta intervjupersonen om det uppstår frågetecken kring 

vad som egentligen blivit sagt eller om ett förtydligande krävs, men Trost menar att om 

intervjun skett enligt konstens alla regler ska helst inte intervjupersonen besväras med 

intervjuutskrifter och dylikt i onödan. Vidare frågar sig också Trost (2010, s. 112) om 

det inte finns risk för att konfidentialiteten urholkas om intervjuaren återkommer. Vi 

beslöt dock i denna studie att material som framkommit under intervjuerna skulle 

sändas till de intervjuade om utskrifter efterfrågades. Detta för att säkerställa att den 

intervjuade godkände vad som skulle användas till tolkningarna i uppsatsen. Det är 

viktigt för att få ett mer rättvist vetenskapligt resultat då fakta som användes anses 

rättmätig, vilket även är viktigt med hänsyn till etiska aspekter. 
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4.5 Tolkning av intervjumaterial 
Då vi färdigställt arbetet med intervjuerna och transkriberingarna av dessa samt fått 

godkännande från respondentvalideringen påbörjades arbetet med redovisningen och 

tolkningen av detta material. Trost (2010, s. 147) beskriver datainsamlingen i tre 

moment. Först och främst sker själva insamlingen, därefter analysen och slutligen 

tolkningen av den inbringade informationen. 

Då vårt fokus ligger mot att finna mönster mellan olika projektledares tankar och 

upplevelser valdes en narrativ uppställningsmetod av empirin, det vill säga den 

insamlade datan. En narrativ metod innebär att det material som framkom under 

intervjun ställs upp som berättelser (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 268). Den narrativa 

metoden valdes dels på grund av att intervjupersonernas sätt att förklara och ge exempel 

ofta gavs i en berättande form. Av den anledningen kändes det inte rimligt att 

exempelvis framställa empirin tematiskt eftersom dessa berättelser då skulle behövts 

delas upp och sammanhanget därmed gått förlorat. När empirin presenteras med hjälp 

av historier och berättelser så följer materialet en kronologi och får en noga övertänkt 

struktur som bidrar till att skildra en helhet i den insamlade informationen (Nylén, 2005, 

s. 51). Czarniawska (1997) refererad i Nylén (2005, s. 50-51) antyder även att 

berättelser passar väl för en empiriredovisning eftersom om denna istället skulle ställas 

upp tematiskt så skulle det i större utsträckning bygga på tolkningar från forskarens 

sida.  

Langley (1999, s. 695) refererad i Nylén (2005, s. 51) menar att en narrativ strategi kan 

användas för att presentera data som sedan kan analyseras med en särskild analysteknik. 

Detta tillvägagångssätt är något som använts i denna studie då empiriredovisningen sker 

narrativt medan analysen sker mer tematiskt.  

En tematisk analys är ett av det vanligare sätten att analysera kvalitativ data där 

aktiviteten ligger vid att finna just genomgående teman (Bryman & Bell, 2013, s. 575). 

Då vi ville se om det kunde återfinnas mönster i projektledares tankar ansågs denna 

metod givande för studien och dess syfte. Spencer et al. (2014, s. 271) understryker att 

en tematisk analys är en bra metod för att finna och redogöra för mönster som finns i 

insamlad data. I analyskapitlet användes liknande uppställning som i empirikapitlet. 

Skillnaden ligger i att samtliga projektledare behandlas samtidigt i analyskapitlet, 

jämfört med empirikapitlet där projektledarna behandlades var för sig. Analysen 

bäddade även för slutsatserna som drogs av studien.  

4.6 Kritik av tillvägagångssätt 
Detta avsnitt kommer behandla vad som kan anses vara bristerna med denna studie. Till 

att börja med verkar de åtta intervjupersoner som återfanns inom olika branscher, vilket 

kombinerat med det faktum att en mindre mängd intervjuer genomfördes bidrar till att 

studies generaliserbarhet fallerar. Dock så vill vi här påpeka att studien inte syftar till att 

finna generaliserbara resultat utan möjligvis finna mönster i projektledares tankar och 

upplevelser utan riktning mot en specifik bransch. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

417) borde heller inte fokus ligga på att resultatet från en kvalitativ studie skall vara 

generaliserbart. De argumenterar istället för att det är kvaliteten på de formulerade 

slutsatserna som är viktigast. 

Som tidigare nämnt kan det även finnas både för- och nackdelar med att skicka ut 

frågemallen till intervjupersonerna i förväg. Bedömningen blev slutligen att ett sådant 

förfarande skulle gynna denna studie i större utsträckning än att hämma den. I och med 
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att det önskades så pass utförliga exempel som möjligt så uppstod tveksamhet kring 

huruvida det skulle vara möjligt att erhålla sådana om inte tillräckligt med betänketid 

getts. Dock bör det fortfarande hållas i åtanke att det inte är omöjligt att vissa svar kan 

vara inövade eller tillrättalagda, vilket potentiellt skulle kunna innebära att de inte blir 

lika fylliga som ett spontant. Empirins tillförlitlighet kan därför tänkas påverkas ifall 

projektledaren valt att på något vis undanhålla sina egna tankar till förmån för ett mer 

tillrättalagt svar eftersom denna studie aspirerar på att generera en djupare förståelse.  

Något som också bör påpekas i detta avsnitt är intervjuarens roll. I och med att vi som 

intervjuare var ovana i vår roll är det troligt att sättet att leda intervjuer och ställa frågor 

delvis förändrades allt eftersom mer rutin erhölls. Exakt i vilken utsträckning det kan ha 

påverkat resultatet lämnas osagt, men huruvida vi kände oss bekväma och vana i rollen 

kan förmodligen ha påverkat sättet att agera. Vid en mer omfattande studie kanske det 

hade krävts mer övning för att på bästa sätt hålla intervjuer redan från start.  

Slutligen bör även tanke läggas vid att en av de genomförda intervjuerna var en 

telefonintervju, vilket medför en kommunikation på distans. Bryman och Bell (2013, s. 

219 - 222) behandlar en mängd för- och nackdelar med ett sådant förfarande, beroende 

på vad för typ av studie det rör sig om och beroende på vad som önskas uppnås. Här 

nämner de exempelvis att det kan finnas svårigheter med att avläsa den som intervjuas 

då ingen visuell kontakt finns (Bryman & Bell, 2013, s. 221). I och med att 

telefonintervju efterfrågades av intervjupersonen ifråga på grund av pressat schema så 

godtogs dock detta, men också med tanke på att ämnet som behandlades överlag inte 

upplevdes som känsligt vilket Bryman & Bell (2013, s. 221) nämner som en viktig 

omständighet att ta hänsyn till.  

4.7 Etiska aspekter 
När en studie genomförs finns det etiska aspekter som bör hållas i åtanke. Etik kan 

beskrivas som en slags mall för moraliska värderingar där handlingar som utförs 

motiveras eller förklaras (Macheridis, 2009, s. 236). Arbetet är som tidigare nämnt 

riktad mot en kvalitativ forskningsmetod och det finns speciella etiska aspekter som rör 

just detta. Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) nämner fyra aspekter som är viktiga vid 

just en kvalitativ undersökning, dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll.  

 

Figur 3. Etiska aspekter 

Det informerade samtycket innebär att forskarna bör informera de 

undersökningspersoner som är inblandade i studien om vad studien och undersökningen 

syftar till att uppnå, hur upplägget ser ut samt vad som kan tänkas att 
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undersökningspersonen får ut av denna undersökning, detta både i form av risker och 

fördelar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). Detta är något vi tänkt på i denna studie då 

det förklarats för intervjupersonerna vad studien går ut på och därav vad intervjun 

kommer behandla. Här låg också noggrannhet vid att förklara att studien är av ett semi-

strukturerat anlag och att följdfrågor därför kan ställas. Det informerades även om en 

ungefärlig intervjutid. Vidare har även vikt lagts på att tydligt påpeka att intervjun är 

frivillig och att om någon fråga känns obekväm så kan personen i fråga välja att inte 

svara på denna fråga. Det poängterades även att om intervjupersonen av någon 

anledning skulle vilja avbryta intervjun så kommer detta givetvis beviljas.  

Vidare beskrivs konfidentialiteten som att ett samtycke bör finnas mellan undersökare 

och undersökningsperson om hur informationen som framkommer bör behandlas (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 109). Detta är något mycket tankeverksamhet lagts på och 

information som används i studien kommer inte avslöja vem personen, som denna 

information kommer ifrån, är. Vidare har vi även frågat personen om denne vill vara 

anonym för att skydda integriteten hos den intervjuade ifall detta är önskvärt (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 109). Som en försäkran på att de svar som fåtts från 

intervjupersonerna anses riktiga skickades därför materialet som framkom åter till 

intervjupersonerna för godkännande. 

En bedömning av konsekvenserna för den kvalitativa undersökningen bör göras, detta 

då det bör försökas att hålla fördelarna av studien större än de eventuella 

konsekvenserna, det vill säga risken för intervjupersonen bör vara så liten det bara går 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Vid utformandet av intervjufrågorna var avsikten 

att inte ställa frågor som kan få intervjupersonen att yttra sig om saker som denne 

egentligen inte vill berätta utan att frågorna var öppna och kunde besvaras utifrån vad 

den intervjuade ville berätta om. Vidare, som tidigare nämnt, kunde frågor som den 

intervjuade inte önskade svara på strykas under intervjun. Utöver detta fanns också 

möjligheten att vara anonym, vilket borde bidragit till en trygghet och minskad risk för 

intervjupersonerna. 

Slutligen behandlar Kvale och Brinkmann (2014, s. 111-112) forskarens roll och 

argumenterar för vikten av ett moraliskt arbete. Under studiens gång har vi försökt att, 

trots att tolkningar av materialet görs, inte söka efter önskvärda resultat då detta skulle 

varit etiskt fel och förvanskat den kunskap som eftersträvas i denna studie. Detta 

undviks för att hålla en hög kvalitet på studien och för att resultatet skall vara så riktigt 

som det bara går (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Utöver detta har även ett så 

professionellt förhållningssätt som möjligt uppvisats vid våra kontakter med de 

intervjuade projektledarna. 
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer vi presentera resultaten från empiriinsamlingen tillsammans 

med en översiktlig sammanställning av samtliga intervjuer. Materialet kommer därmed 

att ligga till grund för den efterföljande analysen. 

Empirin har som tidigare nämnts behandlats narrativt, det vill säga berättande. Varje 

projektledare behandlas separat där indelningar istället görs i materialet som framkom 

vid varje intervju. Materialet har bearbetats i from av historieliknande berättelser utifrån 

fem huvudsakliga kategorier för varje projektledare. Dessa fem kategorier är; 

utvärderingar i allmänhet, lyckade projekt, misslyckade projekt samt erfarenheter och 

lärdomar av lyckade- respektive misslyckade projekt. 

Nedan har en tablå sammanställts för de åtta intervjupersonerna för att ge en enkel 

översikt över dessa innan materialet för varje respondent framställs. 

Tabell 1. Översikt av intervjurespondenter 
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5.1 P1 
Projektledare 1, i fortsättningen kallad P1, har jobbat som projektledare i cirka 20 års 

tid, både som anställd på ett stort företag och i egen regi men med samma typer av 

arbetsuppgifter i båda fallen. Den utbildning som P1 har är flera 

projektledarutbildningar som kompletterats med kurser inom kravanalys och ledarskap. 

De projekt som P1 varit involverade i har samtliga varit tekniska sådana, i nuläget 

telekommunikation och tidigare även militära och civila ledningssystem. P1 anser att 

det är skillnad på hur denne arbetar beroende på projektet; om P1 själv besitter 

kompetens inom det specifika området eller om en mer projektadministrativ roll intas 

och där fokus i större utsträckning ligger på att få alla inblandade att marschera åt 

samma håll.  

Utvärderingar 

P1 börjar med att beskriva att utvärderingar görs då och då, men i sådana fall i huvudsak 

av projektens uppdragsgivare. P1 gör själv ingen formell utvärdering, i den bemärkelse 

att intressenter samlas, men utvärderar ibland sig själv och sin egen prestation. Desto 

viktigare är dock att alltid sköta kommunikation och rapportering enligt 

överenskommelse, det är “A och O” enligt P1. Om informationen alltid når 

uppdragsgivaren och om rapporteringen sköts korrekt kan uppdragsgivaren aldrig i 

efterhand beskylla projektledaren för att ha undanhållit någonting, resonerar P1.  

P1 poängterar också att vissa saker kanske inte heller kan påverkas som projektledare.  

Yttre saker som är utom projektledarens kontroll kan påverka projektet och till exempel 

orsaka förseningar. Även om projektet i sig skulle kunna ses som misslyckat på grund 

av sådana yttre omständigheter så menar P1 att det då inte kan “falla någon skugga” på 

denne som projektledare. I det läget är det också viktigt att rapportering har skötts 

ordentligt så att uppdragsgivaren varit införstådd i situationen. Således är 

kommunikation en väldigt viktig del att ta hänsyn till.  

Lyckade projekt 

De kriterier som P1 ställer upp för ett lyckat projekt är om projektet uppnått målen inom 

tids-och budgetramarna, men P1 understryker att det också är väldigt viktigt att alla ska 

vara nöjda med projektet, både slutkunden och de inblandade. Det skapar även 

förutsättningar för fortsatta engagemang i framtiden.  

P1 nämner ett exempel på ett lyckat projekt, här kallat Projekt A, som gick ut på att ta 

fram en ny tjänst (inom telekommunikation) som vanligen tar uppemot ett år att skapa. 

Det var nytt för alla och samtliga var tvungna att tänka lite “outside the box”, enligt P1. 

De kriterier som medförde att P1 bedömde Projekt A som lyckat var att de lyckades 

slutföra projektet på endast tre månader alla som var med tyckte att det var kul och 

kunden blev väldigt nöjd. P1 upplevde att alla kände ett engagemang. P1 nämner att det 

är vanligt att folk än idag refererar till Projekt A som väldigt lyckat, även om det inte 

står i något papper. P1 berättar att en framgångsfaktor var att man lyckades skapa 

motivation hos projektdeltagarna, vilka visade stor entusiasm under genomförandet. Det 

är enligt P1 en viktig uppgift för projektledaren; att försöka få med deltagarna och att 

skapa den nämnda entusiasmen. En annan faktor var att kunden var med under resans 

gång och kunde lämna feedback direkt på möten och sammankomster vilket bidrog till 

en bra atmosfär i gruppen. Det är också ett sätt att säkerställa att tjänsten blir användbar 

och motsvarar kundens förväntningar, menar P1.  
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Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet  

I Projekt A gjordes en slutrapport som lämnades till projektägaren, alltså sponsorn, men 

detta görs inte alltid i formell form. Oftast tar man dock med sig erfarenheter; “det är 

mycket man har i ryggsäcken” säger P1. När man skriver slutrapport ska man skriva vad 

som bör tänkas på till nästa projekt, men P1 understryker att det inte är så djupa saker 

och att mycket känslor i projekt kan vara svåra att beskriva i ord. Man “kan” inte 

formulera sig i en slutrapport på det viset att “det här gick jättebra för att alla var så 

glada”, även om det kanske var så det upplevdes. Det är mer en känsla hos P1 än en 

reell framgångsfaktor i det här fallet. Projekt A har senare nämnts i andra sammanhang 

om hur man ska utveckla tjänster på nya sätt än det traditionella och även om dessa 

projekt varit olika till sin karaktär kan till exempel rutiner överföras mellan dem. För P1 

så har det lyckade utfallet av Projekt A också betydelse, både praktiskt och sett till 

dennes egen självkänsla.  

Det som tas med till nya projekt är först och främst de positiva sakerna enligt P1 som 

säger:  

“Naturligtvis tar man hänsyn till sånt som inte har gått bra men 

som sagt är det ju inte sånt som man använder aktivt i nästa 

projekt. “ 

Misslyckade projekt 

När intervjun sedan tar fokus på misslyckade projekt ombeds P1 ge en beskrivning av 

vad denne anser vara ett misslyckat projekt.  P1 börjar med att säga att det beror på hur 

man definierar misslyckat men det KAN vara om man överskrider budget, inte håller 

tidplanen eller inte levererar det som förväntas. Kanske till och med alla de tre 

samtidigt. P1 säger att det förmodligen även finns andra saker som skulle kunna klassas 

som misslyckat 

“MEN det blir inte per automatik misslyckat för att någon utav 

de här sakerna failar” - P1 

Som exempel nämner P1 att det kan vara så att saker dykt upp med tiden som inte fanns 

med i förstudien. Om inte förutsättningarna stämmer anser P1 att det inte går att göra 

någonting åt, annat än att försöka hantera det på bästa sätt. Även om det då resulterar i 

högre kostnader eller att projektet drar ut på tiden kan det inte sägas att projektet som 

sådant har misslyckats enligt P1.  

P1 kan därmed inte säga att hen varit med i ett projekt som varit misslyckat för att något 

fel har skett i själva projektet. Däremot finns exempel på flera projekt som blivit 

fördröjda med flera år. Anledningarna till dessa förseningar har enligt P1 varit 

otillräckliga underlag, att det inte funnits resurser eller att linjeorganisationen har gjort 

andra prioriteringar.  

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

Erfarenheterna från dessa projekt har fått P1 att börja titta på förstudierna på ett 

noggrannare sätt och formulera projektplanerna utifrån dessa. “Och mycket är ju 

naturligtvis för att projektet ska bli bättre men också för att skydda min egen rygg”. P1 

har även försökt säkra resurser och beställt utrustning med en gång även då det är långt 

kvar till de faktiskt ska användas. Helt enkelt att försöka ha mer marginal till nästa 
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gång, ”man väntar inte i elfte timmen” för att låna P1’s eget uttryck. I de fall brister som 

kan finnas inom bolaget uppmärksammans kommer det också andra projekt till gagn när 

de väl åtgärdats.  

“Jag menar ingen vill ju göra samma fel två gånger” - P1  

Saker som inte varit bra under resans gång men som fortfarande inte påverkat projektets 

resultat går att förbättra. Det behöver inte röra sig om stora eller dramatiska saker, enligt 

P1, men det kan fortfarande vara viktiga detaljer för att projektet ska flyta på. P1 

avslutar med att säga att “allt sånt har man med sig, sen är inte allting formulerat i 

dokument”.  

5.2 P2 
Projektledare 2, som framöver kommer benämnas som P2, arbetar inom byggbranschen 

och har jobbat som projektledare i 16 år. Under intervjuns första minuter berättar P2 för 

oss att någon högskoleutbildning inte finns som grund, men att hen senare gått både 

juridiska och tekniska utbildningar inom projektledning. P2 tar även upp det faktum att 

alla projektledare jobbar olika; det viktigaste är att hitta det sätt som fungerar för en 

själv personligen. P2 berättar i samma veva att hen har jobbat med de flesta slags jobb 

inom just byggbranschen, både stora som små. Här förklaras det att det kan skilja 

mycket på hur en projektledare jobbar beroende på projektets karaktär och P2 säger att 

det beror mycket på ”vad det är för komplexitet i projektet”. Vidare berättas det att det 

också måste tas hänsyn till vilken sorts kund det rör sig om eftersom olika kunder kan 

ha olika nivå av kunnighet och kompetens inom området. Även storleken på projektet 

kan göra att det arbetas på olika sätt enligt P2, som också anser att mer dedikation läggs 

ned i ett större projekt. De mindre projekten anses det vara mycket “trassel” med 

eftersom det läggs ned mycket energi på något som kanske inte ger lika mycket tillbaka. 

Utvärderingar 

Efter att P2 har berättat om sig själv och sitt jobb som projektledare går vi in på frågor 

som rör utvärderingar. Här berättar P2 att det görs projektutvärderingar på dennes 

arbetsplats, men att dessa endast görs i ”den närmast sörjandes krets” och då ofta i form 

av diskussioner. P2 menar att de egentligen inte har något riktigt bra system för att 

belysa projekts bra och dåliga delar samt för återföring till andra projektledare. Att 

utvärderingarna inte är strukturerade och att det inte finns något bra system för varken 

återföring eller för att belysa projekts olika delar sägs främst bero på två saker. Det sägs 

dels bero på att projekten är väldigt olika. 

“Det är inte en grej som är lika på dom, alla dina mallar och allt 

du har, du kan bara slänga det i soptunnan för du måste göra om 

allting” – P2 

Sedan sägs det även bero på att de har en ekonomisk press på sig och att istället för att 

lägga tid på att sitta ned och diskutera kring utfallet så hoppas det istället vidare till 

nästa projekt. P2 nämner också att trots att utvärderingar inte alltid hjälper så saknar hen 

dessa och tillägger att om det går riktigt dåligt i ett projekt, då måste det göras en 

utvärdering i form av en rapport som skickas uppåt i organisationen. De utvärderingar 

som görs genomförs i slutet av projekten men görs sällan i skriftlig form och det 

kriterium som de utgår ifrån är i huvudsak ekonomin. Här ger P2 ett exempel där hen 

säger ”går projektet jävligt bra så är det ju ingen som bryr sig om det gick över tiden”.  
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Lyckade projekt 

P2 går sedan in på redogörelsen ett lyckat projekt och beskriver att hen anser ett projekt 

som lyckat när ekonomin och tiden hållits samt att kunden är nöjd. P2 tillägger dock 

snabbt ytterligare kriterier och säger att något som gör ett projekt ”extra lyckat” är om 

de inblandade parterna i projektet har haft en behaglig resa under projektets gång. Det 

nämns även att det är lyckat om de får en bra kontakt med kunden eftersom detta kan 

leda till nya uppdrag framledes. 

P2 ger oss sedan ett exempel på vad hen tycker varit ett lyckat projekt. Här beskrivs 

Projekt B, en kraftstation där P2 med flera själva samordnade hela projektet och alla 

dess delar - en totalentreprenad med nyinstallationer. Här samordnade de allt från 

exempelvis eldragningen till rör- och ventilationsinstallationer. Detta projekt togs även 

fram i sin helhet av de anställda på firman.  

Projekt B ansågs vara lyckat bedömt utifrån kriterierna att kunden blev mycket nöjd, de 

fick ett bra ekonomiskt utfall och det ansågs även ha varit ett bra ”flyt” i projektet. Det 

tilläggs även att det inte bara var kunden som blev nöjd utan de flesta inblandade i 

projektet var nöjda med jobbet och att de även lyckades få fler framtida projekt på 

grund av det lyckade resultatet av Projekt B. Något som P2 understryker som 

medverkade faktorer till framgången var att det fanns ett stort engagemang hos de 

inblandade i projektet. Här beskrivs det att de inblandade i projektet gjorde allt i sin 

makt för att göra kunden nöjd. Bland annat skrevs rapporter som egentligen inte gjorde 

någon skillnad för dem själva men eftersom kunden önskade detta så gjordes det ändå. 

Allt som behövde göras gjordes för att försäkra att utfallet blev lyckat och kunden nöjd. 

Så just detta engagemang och viljan att göra bra ifrån sig hos de inblandade är något 

väldigt viktigt enligt P2. 

Lärdomar och erfarenheter från det lyckade projektet 

Vid avslutandet av Projekt B så gjordes ingen skriftlig utvärdering. Detta på grund av 

att projektet var framtaget av de själva och då diskuterades det mycket kring projektet 

istället. Det P2 dock ändå påpekar tas med från ett sådant projekt är just “frukten av att 

lägga ned engagemang”, vilket uppges rätt lätt att göra i detta fall då projektet var så 

pass stort och man nådde kunden bra. P2 hävdar även att ett lyckat projekt, såsom 

Projekt B, kan påverka hur man som projektledare leder nya projekt. Om ett nytt projekt 

är väldigt likt ett tidigare så försöks det gå tillbaka för att finna bra lösningar men även 

för att se vad som inte blev bra och hur detta ska undvikas i det nya projektet. 

“Jag menar, livet är en projektledning” – P2 

Med detta syftar P2 på att ju längre man levt desto mer erfarenheter och kunskaper 

ansamlas och på grund av detta utvecklas också ens sätt att projektleda till det bättre. 

Lyckade projekt påverkar även P2 själv då hen känner en tillfredsställelse när kunden 

blivit nöjd och när ekonomin fungerat bra. Just ekonomin och att skapa bra kontakter är 

något som dessutom är väldigt viktigt för organisationen. 

“Ska man se på det krasst så är det ju ekonomin det handlar om. 

Det är ju alltid fint med pokaler men det är ju inget som man 

kan leva på” – P2 
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Misslyckade projekt 

Intervjun övergår sedan till att P2 förklarar vad som är ett misslyckat projekt i sin värld 

och det som nämns allra först är om kunden blivit missnöjd. Sedan nämns även att om 

ekonomin inte fungerat, det vill säga om projektet gått dåligt, så är det också ett 

misslyckande. När P2 menar att ett misslyckande är när det går ekonomiskt dåligt så 

passar hen även på att förtydliga att något kan vara ”personaloekonomiskt”. P2 syftar 

här på att projektet är ett misslyckande om arbetsresan för de inblandade har varit mer 

påfrestande än givande. Om alla inblandade tycker att det varit ett “helvete” att jobba 

med projektet så är det att anse som ett misslyckande på grund av att “det är 

personaloekonomiskt”, även om projektet pengamässigt gått bra. Som exempel kan 

projektet ha genererat bra med pengar, men alla inblandade är så missnöjda så att de 

väljer att sluta slutar vilket i sin tur leder till att firman ej kan anta nya jobb. Ett sådant 

scenario beskrivs som ett ”gigantiskt misslyckande” av P2, som således anser att det 

finns olika nivåer av misslyckanden.  

P2 går sedan in på ett exempel på ett misslyckat projekt, Projekt C. Detta var ett större 

byggprojekt som beskrivs som ett riktigt ”skräckjobb”. De kriterier som P2 nämner i 

samband med sin förklaring av varför detta projekt upplevs som misslyckat är att det 

var stora ekonomiska problem, svårigheter med att hålla tiden och att det var dålig 

stämning på bygget vilket medförde att lagbaser faktiskt hoppade av projektet. På grund 

av att detta projekt gick så dåligt utifrån flera parametrar sett så tyckte P2 att detta även 

var en psykisk påfrestning för personen själv och säkerligen även för andra inblandade. 

De faktorer som P2 känner kan ha bidragit till att projektet inte gick så bra är att de 

troligtvis varit för ivriga på att ta jobbet, vilket i sin tur ledde till att marginalerna för 

jobbet då blev väldigt små. Sedan beskrivs en kommunikationsbrist mellan beställaren 

av projektet och de själva samt det faktum att beställaren var väldigt svår att få tag på, 

vilket gjorde det väldigt svårt att arbeta. P2 nämner även kort att vissa medarbetare 

kanske inte var lämpade för just detta jobb, att somliga frågor blev liggande och att det 

fanns oenighet gällande strukturerna i projektet. Dessa aspekter belystes av P2 som 

faktorer som kan ha orsakat att utfallet inte blev lyckat. 

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

När det kommer till Projekt C så är det P2 som sitter på de faktiska erfarenheterna och 

hen tror att det skulle kunna vara svårt för andra att använda sig av dessa erfarenheter 

när de räknar på nya projekt. Det kan enligt P2 vara väldigt svårt just på grund av att de 

projekt som bedrivs oftast är väsentligt skilda i karaktär. Dock nämns det att teamet och 

processen kan vara liknande för olika projekt och att P2 där tycker att de har funnit ett 

bra system med lagbaser som får mycket eget självstyre. Dock säger P2 att de fåtal 

gånger som de har projekt som till stor del liknar varandra försöker de gå igenom vad 

som gått bra och dåligt för att kunna ta med sig detta då det kan ge ett genomslag i det 

nya projektet. P2 hävdar att på grund av det faktum att man suger åt sig kunskap så blir 

manövreringen i nya projekt lättare och vissa projekt kanske undviks helt på grund av 

att man lärt sig se vilka projekt som kan anses vara “suspekta”. Självklart påverkas P2 

av ett misslyckande och säger att självkänslan kan få sig en törn samt att det såklart inte 

känns roligt. 

För organisationens del nämns det att ett misslyckat projekt kan anses ge mindre 

genomslag än ett lyckat projekt. Enligt P2 beror det på att den mesta “skiten” tas ganska 

långt ned i kedjan samt att när det märks att projektet börjar gå sämre så görs justeringar 
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och projektet börjas räknas av. När det kommer till det läget att projektet börjas räknas 

av så räknar ingen med projektet längre. 

5.3 P3 
Projektledare 3, kallad P3, börjar med att berätta att hen jobbat som projektledare till 

och från sedan gymnasiet samt att den sammanlagda erfarenheten uppgår till ungefär 11 

år. P3 saknar utbildning inom projektledning och uppger att det var lite av en slump att 

hen började arbeta med det från första början, men konstaterar att arbetet passar dennes 

personlighet. En projektledare i byggbranschen gör enligt P3 det mesta förutom att 

fysiskt montera saker och ting; det rör sig om allt ifrån kalkyl och försäljning till inköp, 

planering och personalfrågor. Till stor del är projektledaren en “spindel i nätet för att få 

något gjort” enligt P3. P3 anser att det är skillnad på hur man som projektledare arbetar 

beroende på projektet, då olika projekt kräver olika nivåer av engagemang. I huvudsak 

ser P3 dock likheter mellan många projekt och menar att de alla innehåller 

problemlösning i någon omfattning och att det är den gemensamma nämnaren.  

Utvärderingar 

Om det överhuvudtaget sker någon utvärdering av projekten är det i så fall P3 som själv 

gör den. Ibland samlas dock medarbetarna som varit inblandade och diskuterar igenom 

vad som har gått bra och dåligt i det gångna projektet. P3 menar att det går att bedöma 

ganska omgående om projektet gått bra genom att se till pengar, men i de flesta fall 

används inga direkta kriterier för att utvärdera projekten. Istället tittar man på specifika 

frågor från fall till fall. Generellt anser P3 dock att det genomförs alldeles för få 

utvärderingar och betonade att det nog skulle gå att lära sig jättemycket från sådana. 

Anledningen till detta är enligt P3 att de “… är för nyfikna entreprenörer att då är man 

redan inne i en ny affär någonstans. Man stänger den boken och gör något annat”. P3 

efterfrågar även att projektledare i större utsträckning ska dela med sig av erfarenheter, 

både bra och dåliga, till varandra. I annat fall finns det till exempel risk för att samma 

typ av misstag begås gång på gång. P3 beskriver det med att säga “för då kommer det 

en ny ung stjärna som är lika naiv som den där erfarna var och så ramlar han ner i alla 

gropar”. Det beskrivs således som ett problem; att få ut erfarenheten till fler.  

Lyckade projekt 

Ett lyckat projekt handlar till stor del om ekonomi i P3’s värld. Ett lyckat projekt 

beskrivs också som ett där P3 själv prissatt och tagit fram en välfungerande teknisk 

lösning som man lyckats sälja in till nöjd kund samtidigt som det finns pengar över.  

“Egentligen att få bekräftade egna lösningar som fungerar och 

att det är en god ekonomi” - P3  

P3 anser också att det är en förutsättning att ingen skadat sig i samband med bygget.  

P3 nämner därefter ett exempel på ett lyckat projekt, här benämnt som Projekt D. Ett 

vattenkraftverk skulle byggas, vilket innebar ett komplext och tekniktungt projekt. 

Enligt P3 finns det dock många exempel, då dennes uppfattning är att det är mycket 

sällan som projekt misslyckas över huvud taget. Anledningen till detta sades vara att de 

eventuella risker som tas är kalkylerade och genomtänkta samt att man alltid har belägg 

för det man pratar om och funderar igenom allt ordentligt; i annat fall backar man ur 

affären. P3 nämner som framgångskriterier att det är egna lösningar som drivits från 

början till slut i Projekt D, att all personal är nöjda samt hög funktionalitet och god 
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kvalitet. Kunden blev nöjd och ingen har heller gjort sig illa. En viktig framgångsfaktor 

var den väl genomförda kalkylen, på vilken en projektplan baserats. Är denna 

projektplan bra och väl genomtänkt, vad gäller till exempel hur genomförandet ska se 

ut, vilka hjälpmedel samt underentreprenörer som behövs blir resultatet ofta bra i 

slutändan enligt P3.  

Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet 

P3 tycker att man lär sig hela tiden, så även från det nämnda Projekt D. När det är olika 

typer av projekt tvingas man som projektledare att tänka till, vilket också är en drivkraft 

för många. Därmed byggs en stor erfarenhet upp enligt P3. Inte minst vad gäller 

lärdomar kring hur till exempel myndighetskontakter ska hanteras, då byggbranschen är 

kantad av mycket lagar och regler.   

När ett projekt blir lyckat upplever P3 att det gynnar dennes yrkesroll då resultaten 

sprids i organisationen och når chefers öron. På ett personligt plan så beskriver P3 

projektledandet som “mycket toppar och dalar” samt att ett lyckat resultat har en positiv 

inverkan på humöret. För organisationen handlar det mycket om att upprätthålla ett gott 

rykte för att på så sätt lägga grund för merförsäljning. “En nöjd kund han ringer ju en 

gång till”, poängterar P3.  

Misslyckade projekt 

Därefter går vi in på ämnet misslyckade projekt och P3 börjar med att skämtsamt säga: 

“Jag har inga så det går fort” 

P3 beskriver att mycket går att rädda med ekonomiska medel, varför det ofta blir 

ekonomiskt dåligt om det blivit något fel; att något råkat glömmas bort eller inte blivit 

riktigt genomtänkt från början. Att ge sig in på någonting som är för svårt och som det 

inte finns kompetens för kan också innebära ett misslyckande. Om det inte fungerar som 

det är tänkt finns också risk för att behöva bygga om, vilket också i sin tur får 

konsekvenser. Tid är en annan viktig del i det här menar P3. 

Som ett exempel på ett misslyckat projekt beskrivs vad som här kallas för Projekt E, ett 

litet projekt med syfte att ta fram en teknisk lösning för eldrivna fordon.  

De kriterier som kännetecknade det misslyckade Projekt E var en bristande ekonomisk 

överblick, att lösningen som sådan inte blev så pass bra som P3 hade velat och att 

projektet dragit ut mycket på tiden. P3 är än idag besviken på sig själv för att projektet 

överhuvudtaget startades upp, eftersom det upplevdes som ett dåligt jobb redan innan 

det var sålt. P3 beskrev som en bidragande faktor till misslyckandet att projektet till att 

börja med inte varit ordentligt genomtänkt. P3 såg i huvudsak teknikproblemet och 

tyckte att den delen var rolig, men insåg inte förrän långt senare att det fattades 

parametrar att ta hänsyn till.  

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

“Projektgruppen, vi som håller på med det, lär sig och säger rakt 

ut att det här kanske vart dumt” - P3 

I framtiden vill P3 tänka till före och inse att vissa jobb kanske andra är mer lämpade 

för och säger: “vi har som en organisation för lite större entreprenader… det vi är bra 

på, och man kanske ska göra det man är bra på”. Det P3 framförallt lärt sig är att välja 
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projekt och veta vilka som bör undvikas. Som tidigare nämnt anser P3 att lärdomarna 

tyvärr delas med en för liten grupp människor och hen säger: “men det gäller ju mycket 

andra livserfarenheter… man måste ju som… det är svårt att läsa sig till allt”.  

Om ett projekt blir misslyckat kan det innebära negativa konsekvenser för P3 i dennes 

yrkesroll och på ett personligt plan resulterar det ofta i ett försämrat humör. P3 uppger 

även att ett misslyckat projekt får stort genomslag i organisationen, mycket på grund av 

att det ofta blir omfattande konsekvenser när det sker misstag på byggen eftersom det 

rör sig om stora summor pengar. Projektet som togs som exempel är inget stort 

misslyckande enligt P3, mest på grund av att det kräver onödigt engagemang men hen 

tror att kunden ändå kommer känna tillfredsställelse. Ofta anser P3 att graderna av 

misslyckande mäts i pengar.  

“Det kanske inte blir något heureka resultat men det blir ingen 

dödskatastrof heller” - P3    

I slutet av intervjun hävdade P3 att samma projekt kan få olika utfall beroende på hur 

duktig projektledaren är och att det får stor betydelse för huruvida resultatet i slutändan 

är att anse som lyckat eller ej. Om projektledaren är dålig skenar kostnader, tid och 

resurser iväg, vilket resulterar i att kunden blir arg och bygget sent för att “man hamnar 

som i en ond spiral i slutändan”, enligt P3. En bra projektledare är enligt P3 en erfaren 

tekniker som är lyhörd, prestigelös och rak och säger att “det går inte att vara mjäkig 

sådär”. En bra projektledare står även upp och driver igenom projektet som tänkt samt 

skapar teamkänsla. En dålig projektledare beskrivs av P3 som full av prestige; 

oförmögen att ändra sina beslut även om det finns bättre alternativ.  

5.4 P4 
Projektledare 4, hädanefter benämnd som P4, jobbar som teknisk projektledare i 

produktutvecklingsprojekt och har en sammanlagd erfarenhet på cirka 7 år. De senaste 

åren har P4 varit huvudprojektledare och haft ett mer övergripande ansvar för projektet 

vad gäller tidplan, budget, rapportering och beslutstagande än tidigare då hen varit 

delprojektledare på produktutvecklingsavdelningar. P4 har dels en 

universitetsutbildning där några högskolepoäng projektledning ingick och dels har 

denne lärt sig via projektledningskurser genom jobbet. Sättet man arbetar på anser P4 

till största del beror på vilket företag man arbetar på och vilken projektledningsmodell 

som förordas just där.  Enligt P4 är projektledaren ofta väldigt styrd av vad som får 

göras i vilken fas och vad som får göras överhuvudtaget, men själva utförandet och hur 

kommunikationen sker upplevs dock liknande oavsett projekt. 

Utvärderingar 

Främst är det P4 som gör utvärderingar. Ofta rapporteras progressen med jämna 

intervall med avseende på tid, kostnad och kvalitet löpande genom hela projektet vilket 

också ligger till grund för alla beslut. Vid avslutandet säger P4 att det i de flesta fall, 

men inte alltid, skrivs en lite fylligare slutrapport som blir en slags uppföljning av 

projektmålen på kravspecifikationen. 

Lyckade projekt 

Ett lyckat projekt har enligt P4 ett fungerande “projectscope”: vetskapen om vilka mål 

man ska jobba mot och sedan uppfylla dem till rätt kvalitet, tid och kostnad. Ett lyckat 
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projekt för P4 är också att ha ett lyckat samarbete i gruppen. Det är enligt P4 också 

roligt när man har en avvikelse från projektplanen men ändå klarar av att leverera.  

P4 nämner ett exempel på ett lyckat projekt, Projekt F, som handlade om en 

produktframtagning. Det var ett väldefinierat projekt där en mindre projektgrupp 

arbetade nära med produkten. P4 benämner Projekt F som lyckat med avseende på ett 

flertal kriterier. Produkten kunde lanseras enligt planen och innebar en bra lösning som 

höll konstruktionsmässigt inom ramen för utsatt tid. Produkten blev även enligt P4 

mycket populär och sålde bra. P4 konstaterar därför att produkten tjänade sitt syfte och 

uppfyllde de mål som var satta. Anledningen till detta sades vara att det från start varit 

ett bra och välplanerat projekt. I och med att produkten var så pass liten uppstod inga 

avvikelser. Tanken är dock enligt P4 att man ska kunna ha avvikelser men ändå klara av 

att fånga upp dessa.  

Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet  

P4 gjorde en slutrapport i samband med projektets avslut och betonar att man jobbade 

efter den satta projektmallen på det specifika företaget. Erfarenhetsmässigt påverkade 

Projekt F, liksom alla andra P4’s genomförda projekt, framtida sådana. P4 tror dock att 

man lär sig mest av projekt som är trassliga och besvärliga. I och med att P4 är konsult 

tror personen ifråga att det finns risk för att inte anlitas om projekten ständigt blev fel.  

“Hur det går för projekten kopplas nog ändå en hel del till mig 

som person” - P4 

För organisationen sägs det lyckade projektet få positiva fördelar rent ekonomiskt sett 

och med avseende på merförsäljning.  

Misslyckade projekt 

Ett misslyckat projekt är när man inte når effekt- eller produktmål och när det inte är 

möjligt att leverera med hänsyn till den tid, kostnad eller kvalitet som tänkt. På grund av 

press är det enligt P4 dock ofta någonting som man behöver göra avkall på. Frågor som 

kan ställas enligt P4 är sådana som “är det kvalitet som är viktigast, är det att vi 

levererar i tid eller är det kostnaden inom projektet?”. Med andra ord behöver ofta 

prioriteringar göras mellan dessa tre kriterier. Ibland får saker till exempel kosta vad det 

kosta vill, såvida det är klart i tid. Då är det enligt P4 fortfarande ett bra projekt, för i 

sådana fall är det tiden som är själva projektmålet.  

P4 nämner sedan Projekt G som ett exempel på ett misslyckat projekt ur dennes 

arbetsliv. Detta projekt innebar också framtagandet av en produkt. P4 bedömer Projekt 

G som misslyckat utifrån ett antal kriterier. Produkten var först och främst inte säljbar 

trots att den kostat massor av resurser och mycket tid. Förutom kostnaden och tid så 

menar P4 också att anseendet blev skadat när man ”promotat” en produkt som inte 

kunde säljas som utlovat.  

När det kommer till de faktorer som orsakade utfallet säger P4 sedan att hen egentligen 

tycker att “misslyckande” känns som ett svårt ord att använda sig av, men i det aktuella 

projektet gjordes allting i fel ordning.  Det fanns ingen projektspecifikation och man 

frångick normala rutiner. Det var också svårt att få projektgruppen engagerad när ingen 

riktigt ville ta tag i projektet och utföra det så bra som det bara kunnat utföras.  
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Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

Detta projekt innebar flera olika typer av lärdomar. Något man tagit till sig är bland 

annat att de inblandade inte var vana vid att ta fram den typ av produkt som det var 

fråga om och heller inte var helt införstådda i de lagar och certifieringar som var 

aktuella. Av den anledningen har två personer med kompetens inom detta område 

anställts. P4 tycker också att erfarenheterna från Projekt G påverkar hur denne agerar 

när nya projekt tas an. Precis som när det gällde lyckade projekt anser P4 att 

projektledaren får ta på sig mycket även när det går dåligt. För organisationen handlade 

det främst om stora kostnader. Detta sett till pengar och resurser, men också med tanke 

på sviktande förtroende. 

I slutet av intervjun berör även P4 ämnet projektledare och vilken betydelse dennes 

egenskaper har för projektets resultat. Detta är väldigt individuellt enligt P4, som tror att 

många tänker på projektledaren som en klassisk ledare medan P4 ser sig själv som en 

lyhörd och vägledande person. P4 försöker också skapa en gruppkänsla och vara 

kommunikativ.  

“Så att jag tror nog att alla skulle kunna vara projektledare men 

man måste nog göra det på sitt sätt, för jag tror det är väldigt 

individuellt” - P4 

5.5 P5 
Projektledare 5, som framöver kommer benämnas som P5, är verksam inom 

miljöområdet och har jobbat som projektledare i 10 år. Någon formell utbildning inom 

projektledning har hen inte men menar att erfarenheter av att jobba projektbaserat har 

blivit som en utbildning i sig. I den bransch och företag som P5 är verksam i så beskrivs 

det vara mycket ”skräddarsydd projektledning” då projekt ofta är rätt olika varandra. P5 

säger att hen även har erfarenheter från olika sorters projekt så som strikta 

marinbiologiska forskningsprojekt men även kunskapsbaserade projekt. På grund av 

olikheten i projekten så tror P5 att en bra projektledare bör vara flexibel eftersom 

projektledningen skiljer sig åt beroende på vem som bedriver den. Dock så nämner P5 

att det finns särskilda karakteristika som är önskvärda hos en projektledare och förklarar 

att personen bör brinna för uppgiften, vara driven och intresserad. Här förklaras det att 

relevant utbildning så klart är viktigt men att kunskaper alltid går att införskaffa. Den 

viktigare biten är att personen i fråga kan driva saker och ting framåt. Sedan belyses det 

även att det är viktigt att vara öppen för samarbeten, eftersom prestige inom arbeten 

enligt P5 kan “sabba” projekt. Ett plus är även om en god organisationsförmåga besittes. 

På grund av att projekt ofta är olika sett till karaktär så beskriver P5 att det även finns 

vissa skillnader på hur projektledningen ser ut. Stora omfattande projekt sägs kräva mer 

specialkompetens inom olika områden, så vid ett sådant projekt behöver projektledaren 

vara “spindeln i nätet” för att se till att projektet “flyter” enligt P5. Om detta jämförs 

med mindre projekt där mer jobb görs av projektledaren själv så ligger mindre fokus på 

att få projektet att “flyta” och mer fokus på att få jobbet gjort. Här passar även P5 på att 

nämna att hen tycker att projekt är en bra arbetsform och beskriver detta med att säga:  

“Projekten har ju någon slags begränsad livslängt vilket gör att 

man nog presterar bra hela tiden, för det finns inga projekt som 

är så långa att man kan stagnera under tiden.” 
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Utvärderingar 

Utvärderingar görs enligt P5 av både projektledaren själv och av “kontrollorgan”. 

Kontrollorganen reviderar standarder som finns i branschen, vilket är en slags 

övergripande kvalitetsutvärdering. Utöver detta har företaget en egen mall som 

projektledarna använder sig av vid utvärderingar. Dock så anser P5 ändå att de är 

aningen dåliga på att använda sin egen mall och lägger även till att beroende på vad det 

är för slags projekt så tas utvärderingen olika långt. Mallen tar hänsyn till det 

ekonomiska utfallet, kundnöjdhet, miljönytta och även ifall projektet anses vara 

kompetenshöjande. De projekt som inte utvärderas fullt beror antingen på att de är rätt 

små pengamässigt eller så beror det på att de inte har tid då de är överhopade med jobb 

och då värderas utvärderingen lägre än att övergå till ett nytt projekt. P5 säger att 

målsättningen såklart är att alla projekt ska utvärderas. Här nämns även en annan 

målsättning vilket är att alla projekt ska “bära sig själva” kostnadsmässigt. Överlag görs 

den formella utvärderingen när projekten är avslutade om inte något projekt sträcker sig 

över flera år, då kan projektet utvärderas årligen. Dock tillägger P5 snabbt att en 

löpande muntlig utvärdering med avstämningar och anpassningar dock görs under hela 

projektets gång. 

Lyckade projekt 

Ett lyckat projekt beskrivs av P5 som ett projekt där projektgruppen tillsammans nått 

målen och har rott iland projektet, där kunden är nöjd, där kvaliteten är bra, det blev 

som de trott - det vill säga bra - och där det ekonomiska gått ihop. Efter P5 snabbt radat 

upp dessa kriterier säger hen att projektet egentligen är lyckat när de målsättningar som 

de själva haft har blivit uppfyllda - exempelvis bra kvalitet och att projektet bär sina 

egna kostnader. Sedan poängteras det även att det ska ha fungerat organisatoriskt så att 

humöret i gruppen hållits uppe, för slitningar inom gruppen är inte bra. 

Sedan ger P5 oss olika exempel på lyckade projekt, här nämns både fiskodlingsprojekt 

och olika gruvprojekt. När P5 talar om gruvprojekten så bedöms dessa lyckade på grund 

av ett antal kriterier. Projekten ansågs vara kvalitetshöjande, alla gjorde sina delar, 

projektet fungerade bra och kunden betalade i slutändan. När hen talar om 

fiskodlingsprojekten så nämns det att även dessa har fungerat väldigt bra, de har lärt sig 

av projekten, de fick betalt för den tid som lades ned och kunden blev nöjd. Just det att 

kunden blir nöjd är något som är väldigt viktigt för dem då branschen är 

konkurrensutsatt och om kunden är nöjd tenderar denne att återkomma. Sedan nämner 

P5 också att de som deltagit i projektet kände sig nöjda. Det som P5 anser var en viktig 

beståndsdel, faktor, i att projekten blev lyckade var att duktiga medarbetare arbetade 

med projektet, det vill säga yrkesmän och kvinnor som kan sitt jobb, och även att 

gruppdynamiken fungerade. P5 säger att det såklart är viktigt att vara skolad i ämnet 

men att detta ses som en självklarhet för att de överhuvudtaget ska få utföra jobben. 

Erfarenheter och lärdomar från de lyckade projekten 

P5 säger att erfarenheter från dessa lyckade projekt togs tillvara på, även fast de kanske 

inte alltid antecknades. De har rutiner för att föra in både sådant som är bra och sådant 

som anses vara dåligt i ett ledningssystem, dock är det oftast det som varit dåligt som 

förs in. Det som varit bra och fungerat väl inom projekten skrivs mer sällan ned men de 

tar med sig det “i huvudet” och P5 tillägger även att “för sånt slarvar man ju inte bort”. 

Att de negativa sakerna skrivs ned sägs bero på att ledningssystemet mycket syftar till 

att ge förbättringar, men P5 känner ändå att de borde bli bättre på att även ta upp det 



46 

som gått bra i någon formell form. För om något gått väldigt bra i ett projekt så tar man 

med sig det till nästa. 

“Visst man lär sig ju av dom dåliga också, det gör man ju helt 

klart för man tar ju med sig det som har gått dåligt. Men dom 

här projekten som har gått bra, det är ju på något sätt dom som 

fungerar som exempel för kommande projekt och då försöker 

man styra in det så att nästa projekt ska fungera på samma sätt” 

– P5 

De försöker alltså ta med sig det positiva från projekt till andra projekt, till andra typer 

av projekt och även för att utveckla projektledningen. P5 säger att de hela tiden vill 

förbättra sig och att det även kan ses som ett måste då branschen är så pass 

konkurrensutsatt. P5 kommer sedan åter in på det faktum att projekt ofta är rätt olika 

men argumenterar då för att även fast projekt kan anses vara olika rent kunskapsmässigt 

så kan det ändå ofta vara likheter i hur projekt uppbyggda. Hen fortsätter denna 

argumentation med att säga att projekt har en start, en genomförandefas och någon slags 

avslutande/redovisande fas. På grund av att uppbyggnaden är liknande så kan man 

därför även ta med sig erfarenheter och lärdomar mellan projekt som ser rätt olika ut. 

När ett projekt lyckas så får det betydelse för projektledaren, i sin roll och personligen, 

men även för organisationen. P5 beskriver att när man genomfört ett projekt som är att 

anse som lyckat blir det “en fjäder i hatten grej” och en tillfredsställelse i att ha 

genomfört ett projekt som blivit väldigt bra. I rollen som projektledare beskriver hen att 

erfarenheterna utökas och i och med detta växer det fram en trygghet, som i sin tur 

bidrar till att hen då vågar ta på sig större samt mer komplicerade projekt. 

“Alla sådana positiva projektgenomföranden leder ju till att man 

på nått sätt har med sig det i sin ryggsäck när man kommer till 

nästa projekt, och ju mer man har i den ryggsäcken desto större, 

tuffare och mer krävande projekt kan man ju ta på sig” – P5 

För organisationen säger P5 att det också kan ses som “en fjäder i hatten” men även det 

faktum att de utvecklas och kan ta på sig mer komplicerade projekt. De projekt som de 

sedan tar sig an kan flyta på mer problemfritt och genomföras på ett bättre sätt, vilket är 

viktigt för att säkerställa att resultaten blir bättre och bättre. P5 beskriver även att 

dennes personliga ambitioner synkar ganska väl med företagets och jämför detta med 

exempelvis konsulter åt större teknikfirmor. P5 och medarbetarna inom företaget arbetar 

för att utveckla firman de jobbar på medan för konsulten så kan ett lyckat projekt blir en 

“språngbräda” till nästa jobb. 

Misslyckade projekt 

Vi ber sedan P5 att beskriva vad hen tycker är ett misslyckat projekt. Ett misslyckat 

projekt beskrivs då för oss som ett där antingen kunden är missnöjd, där kunden inte 

betalar eller där projektstrukturen inte fungerar som man vill och man inte får ut det 

man vill av de inblandade i projektet. Det räcker, enligt P5 att ett av dessa kriterier ska 

vara uppfyllt för att projektet ska kännas som “hyfsat misslyckat i någon mening”. P5 

går sedan in på att beskriva att det kan ses som att det finns grader av misslyckanden. 

Här börjar P5 med ett exempel där kunden inte ville betala och var missnöjd, de själva 

var missnöjda, tids- och budgetramar hölls inte och det blev inre slitningar i 

projektgruppen. Detta benämns som ett “totalt misslyckat projekt” medan ett 
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“halvmisslyckat projekt” istället beskrivs som ett projekt där kunden är nöjd och har 

betalat men de själva känner att de kunnat göra ännu bättre ifrån sig. 

P5 kunde inte ge ett specifikt exempel på ett misslyckat projekt men beskriver att de 

haft situationer där kunden inte velat, eller kunnat, betala eller där projektet blivit 

tidsmässigt utdraget. Här nämner även P5 att när företaget var nytt kunde det hända att 

de var för sena med rapporter eller råkade rapportera in något fel, vilket också kan ses 

som ett misslyckande. Dessa exempel bedömdes enligt P5 som misslyckanden utifrån 

kriterierna att de investerade tid och pengar men fick i princip inget tillbaka. De faktorer 

som P5 nämnde påverkade dessa exempels resultat var att de bedömt eller räknat fel 

alternativt att det hände något oväntat, såsom exempelvis försvårande yttre faktorer som 

de inte kunde påverka. Här nämns det även att en orsak som i allmänhet kan medföra att 

projekt inte blir lyckade kan vara att gruppen inte riktigt harmoniserar, men P5 lägger 

snabbt till att svårigheter med gruppen är sällsynt i deras företag. Det som P5 allmänt 

tror är den största orsaken till att ett ekonomiskt utfall blir dåligt är att deras 

approximationer fallerar, även fast hen inte ser ett sådant projekt som ett “totalt 

misslyckande” då projekten ofta hyfsat betalar sig själva även om det kanske inte bidrar 

till någon vinst. Slutligen tilläggs även att det är rätt så sällan som projekt faktiskt 

misslyckas. 

Erfarenheter och lärdomar från misslyckade projekt 

När ett projekt blir misslyckat så tas det enligt P5 “såklart” erfarenheter från detta, även 

i en mer formell form än när ett projekt lyckas. Vid ett misslyckande så skrivs det in 

avvikelser som förs in i ledningssystemet. Men här påpekas det även att ett riktigt 

misslyckat projekt glömmer man inte heller och då har projektledaren alltid med sig 

detta enligt P5, som också säger att “dom misslyckade projekten bidrar med mycket 

också tycker jag”. På grund av att erfarenheter samlas in så kan man undvika att gå i 

samma “fällor” fler gånger och alla förändringar som gör att det blir bättre är bra 

förändringar, även små sådana. Alla dessa förändringar hjälper givetvis när framtida 

projekt ska ledas, enligt P5. 

På ett personligt plan beskriver P5 att det är “drygt med ett projekt som inte fungerar” 

men att det hör till och att det är något som måste accepteras. Det är viktigt att istället 

tänka konstruktivt så att lärdomar kan dras av misslyckandet. P5 säger också att “det är 

ju ändå bara ett projekt. Så att det är ju inte hela världen egentligen”. För 

projektledarrollen så är det den tidigare nämnda “fjäder i hatten grejen” som kommer 

lite på skam och för organisationen blir det en “liten nesa” säger P5. Om det blir ett 

dåligt ekonomiskt utfall så kan det bidra till ett dåligt resultat men det kan även bli lite 

dålig stämning. Därför känner P5 att ekonomin är det som påverkar organisationen som 

mest då hen avslutar med att säga:  

“Det är väl dom här tunga ekonomiska bitarna som kommer 

företaget till last. Men förhoppningsvis finns det ju tillräckligt 

många positiva bitar som gör att det håller ihop ändå.” 
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5.6 P6 
Projektledare 6, som framöver kommer benämnas som P6, är verksam inom 

miljöområdet och har jobbat som projektledare i 14 år. P6 har ingen formell 

projektledarutbildning och de kurser som tagits är mer inriktade till att verka 

kunskapslyftande inom branschen. P6 säger sig ha erfarenhet av samtliga områden inom 

branschen som hen är verksam inom och ser sig själv ha en bred kunskapsbas. Dock så 

tilläggs det att dennes huvudkunskaper ändå ligger vid fiske och vattenkemi. Då projekt 

inom området kan se väldigt olika ut så påverkas även dennes sätt att projektleda. 

Största skillnaden sägs ligga i hur mycket arbete som själv utförs och hur mycket som 

delegeras ut till andra. Om delegering behövs eller inte beror endera på att projektets 

storlek, om projektet är stort så kan delegering till medarbetare behövas för att hinna få 

projektet klart i tid. Det kan även bero på att de har flera projekt som ska vara klara 

samtidigt, vilket då kan bidra till att P6 inte hinner göra allt i var och ett av projekten 

själv. Att som projektledare kunna finna vägar att driva projekt framåt och ha ett 

helhetsgrepp om vad som behöver göras för att projektet ska bli klart och dessutom 

lyckat är något som är viktigt enligt P6, som säger att projektledaren behöver ha ”koll 

på saker och ting”. Sedan nämns det även att en projektledare bör vara kommunikativ 

och ha en bra struktur över vad som skall göras; alltså ha processen ganska klar för sig. 

Utvärderingar 

Oftast görs utvärderingar av projektledaren själv. När utvärderingarna görs så granskas 

det ekonomiska utfallet, om projektet var kompetenshöjande, om det görs miljönytta, 

om kunden är nöjd och sen genomförs även en sammanslagning av alla dessa som 

graderas efter en färgskala i en datorbaserad modell. Sedan kan även kommentarer 

tillkomma, både utifrån hur det gått för de inblandade i projektet och för projektet i 

helhet. Denna utvärderingsmodell har utvecklats av företaget själva. P6 påpekar att 

modellen kan anses vara något godtycklig i och med att det är de själva som gör 

bedömningarna, förutom gällande det ekonomiska utfallet som är lätt att se direkt. 

Dessa utvärderingar av projekt säger P6 att de helst bör göra i nära anslutning till 

projektets avslutande, men åtminstone vid varje kvartal. Sedan tillägger även P6 snabbt 

att under projektets gång görs dessutom justeringar för att ha uppsikt över den 

ekonomiska statusen. 

Lyckade projekt 

Det som enligt P6 skulle beskrivas som ett lyckat projekt är ett projekt som utvärderats 

positivt utifrån utvärderingskriterierna som de har. De vill ha nöjda kunder, tjäna 

pengar, göra miljönytta och helst att det skall vara någon form av kompetenshöjande del 

i projektet. Men P6 är även snabb med att tillägga att det också ska vara kul och 

intressant att jobba med projektet; de gånger som de gör något nytt som de aldrig gjort 

förr upplevs som intressant och spännande. Utöver att de tycker att det är roligt med nya 

projekt så får de även in en kompetenshöjande del i detta då de drar på sig nya 

erfarenheter. P6 avslutar sitt resonemang med att kort säga att det helt enkelt ska kännas 

positivt och sedan ska kunden bli nöjd. 

När vi frågar om ett exempel på ett sådant lyckat projekt så beskriver P6 ett gruvprojekt, 

Projekt H. De framgångskriterier som användes av P6 då hen beskrev varför projektet 

bedömdes som lyckat, var att de gjorde ett bra arbete där de fick ihop ett bra dokument. 

Kunden blev även nöjd och de gjorde miljönytta genom det arbete som utfördes. Sedan 

nämns det också att det var ett roligt projekt med många inblandade där de fick komma 

in med sina kunskaper och undersöka vad som kommer påverkas av gruvan. De faktorer 
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som bidrog till att projektet blev lyckat var enligt P6 att de hade en bra grund. Det 

dokument som skapats utgjorde en bra bas som beslut sedan lätt kunde tas utifrån, vilket 

gjorde det lättare för dem att arbeta. 

Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet 

Allmänna erfarenheter från Projekt H togs med i en mer informell form, i och med att 

de tog med sig dessa “i bakhuvudet” till andra projekt. “Man lär sig ju från varje 

projekt” säger P6 och påpekar att det är bra att ha med sig erfarenheterna även då 

projekten kan skilja sig åt. Just att de inte skrev ned erfarenheterna och lärdomarna är 

något som P6 säger är rätt så vanligt. Dessa skrivs sällan ned på grund av att det rör sig 

om en mindre firma, vilket innebär att alla känner till vad som händer då man delger 

varandra information mellan projekten. 

Något som också tas med från ett lyckat projekt är en självförtroende-boost. P6 

beskriver detta med att säga att lyckade projektresultat påverkar hur man leder nya 

projekt när självförtroendet höjs och erfarenheter tas tillvara på. Just Projekt H var ett 

större projekt och när P6 såg att de lyckades med detta stora projekt så infann sig en 

känsla av att de kunde lyckas med andra större projekt också. Så personligen och för 

projektledarrollen, vilket P6 tycker går ihop då hen säger “att man är projektledare, det 

ingår i jobbet så att säga”, får ett lyckat projekts resultat en självförtroendehöjande 

effekt. För organisationen så nämns det först och främst vara det ekonomiska som får 

genomslag, men P6 menar att på grund av att Projekt H var ett så stort projekt så träffar 

de massvis av nytt folk och kontaktnät skapas. Detta kontaktnät kan i sin tur leda till att 

de finner potentiella framtida kunder. 

Misslyckade projekt 

När vi sedan kommer fram till det avsnitt i intervjun som behandlar misslyckade projekt 

känns det som om blir P6 lite mer passiv. Vi börjar med att fråga om hen kan beskriva 

ett misslyckat projekt för oss och detta beskrivs då av P6 som ett projekt där framförallt 

kunden är missnöjd och inte återkommer, då kunden får en slags förtroendesvacka 

gentemot företaget. Sedan nämns det även att ett dåligt ekonomiskt utfall givetvis inte 

heller är bra. P6 beskriver även att det finns olika sorter av misslyckanden och ger oss 

två exempel. Det första exemplet som beskrivs är när kunden blivit jättenöjd men det 

ekonomiska utfallet blev dåligt. Att det ekonomiska utfallet blev dåligt kan bero på att 

de har jobbat “för mycket” då projektet blivit påverkat av någon yttre faktor, och att de 

sedan i slutändan tagit för lite betalt. I det andra exemplet beskrivs det att de, det vill 

säga företaget, har räknat på att de kan genomföra jobbet på två dagar men i slutändan 

tar det tre dagar vilket bidrar till att de förlorar sin vinstmarginal. Projektet kan då 

kanske ändå gå runt, men det genererar inte en vinst. Dessa två exempel kan då ses som 

misslyckanden, men inte gigantiska sådana. 

Sedan ger P6 oss ett exempel på en miljöundersökning utförd åt ett utländskt bolag som 

ville starta en verksamhet i Sverige, Projekt I. Detta projekt bedöms enligt P6 vara 

misslyckat utifrån kriteriet att det lades ned mycket tid i projektet och sedan ville inte 

kunden betala. Kunden sa att de ville beställa en viss sak och när denna var gjord så 

hävdade kunden att det inte alls var det som faktiskt utförts som de hade beställt. De 

faktorer som bidrog till att just detta projekt blev misslyckat sägs enligt P6 ligga i att 

den utländska delen av företaget de utförde projektet åt talade ett utländskt språk medan 

den andra delen av företaget, som låg i Sverige pratade svenska. På grund av att detta 

beställande företag talade två olika språk så blev det lätt missar i kommunikationen 
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vilket P6 och resten av projektteamet inte kunde styra över då “felet” låg inom det andra 

företaget som de arbetade åt. 

Sedan vill P6 påpeka att i allmänhet i branschen som de verkar i så kan projekt bli 

misslyckade på grund av yttre faktorer så som miljön. “Vi kan ju aldrig styra över 

miljön” säger P6 och ger ett exempel som rör naturen. Här beskriver P6 att om de åker 

ut och skall göra en undersökning som kräver att de fiskar upp ett visst antal fiskar och 

de räknar på att detta kommer att ta fem dagar. I slutändan tar det dock 20 dagar för att 

det visar sig att det inte fanns så mycket fisk som de trott. Då tar det mer tid för dem att 

genomföra undersökningen och således blir det också dyrare, vilket de då måste förklara 

för kunden som då kan få en förtroendesvacka mot dem. En sådan gång kan även 

kunden tycka att det helt plötsligt blir för dyrt och att de då istället hamnar i 

förhandlingar. 

“Kunden vill ju hålla på med sin huvudverksamhet […] och inte 

hålla på med sådana här miljöundersökningar som bara slukar 

pengar, men dom måste göra det för att tillfredsställa 

myndigheterna” – P6 

Sedan kommer det åter upp att det bli missar i kommunikationen då kunden förväntar 

sig något annat än vad de egentligen ska få och då blir kunden missnöjd, vilket i sin tur 

kan bidra till att projektet blir misslyckat. 

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

Erfarenheter från misslyckade projekt är de i allmänhet bättre på att ta med sig i 

jämförelse med erfarenheter från lyckade projekt där erfarenheterna mest hålls i 

huvudet. P6 säger att hen tror att de har med sig dessa erfarenheter från de misslyckade 

projekten på ett annat sätt, då de har lärt sig vad som måste göras och vad som vad man 

i framtiden bör akta sig för. Detta var även fallet vid Projekt I där de blivit mycket 

försiktigare gällande utländska bolag. Här nämner även sedan P6 att dessa samlade 

erfarenheter påverkar dennes sätt att leda nya projekt då bland annat diskussioner förs 

om hur de bör gå tillväga. P6 påpekar dock att bakslag kommer alla stöta på för att allt 

inte kan gå bra hela tiden. 

“Det är väl som i livet i sig, att det är väl ändå kanske av några 

misslyckanden man lär sig mest” – P6 

P6 menar att det är viktigt att då ta till vara på dessa misslyckanden, se det från den 

positiva sidan och lära från dem så att det kan undvikas i framtiden. P6 fortsätter med 

att säga att på grund av att alla kommer råka ut för bakslag så bör man inte känna sig 

dålig på grund av dessa utan bara lära sig från dem och samla på sig erfarenheter. Hen 

fortsätter med att dra detta argument steget längre och säga att ett misslyckande även 

blir ett slags kunskapsspridande inom organisationen även fast det så klart är ett faktum 

att det blir ett ekonomiskt bortfall när ett projekt misslyckas. 
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5.7 P7 
Projektledare 7, som framöver kommer benämnas som P7, jobbar inom byggbranschen 

och har jobbat som projektledare i 7 år. Någon utbildning inom just projektledning har 

inte P7, men hen har tidigare arbetat som platschef vilket också beskrivs som en form 

av projektledning. Frågor som P7 tidigare ställde är frågor som hen nu besvarar vilket 

har gett en bra insikt i projektledaryrket. P7 säger även att inom byggbranschen så tror 

hen att det är få som har någon direkt projektledarutbildning utan att det är “ett kliv” 

som många tar efter att ha jobbat en tid som exempelvis platschef eller arbetsledare. För 

att vara projektledare så nämner P7 att det är viktigt att det finns en lyhördhet och en 

stresstålighet så att förhastade beslut kan undvikas. P7 säger att projektledaren måste 

tänka till ordentligt innan ”man säger bu eller bä”. Det kan skilja på hur projektledare 

arbetar men dessa egenskaper anses önskvärda enligt P7. 

Skillnader på hur projektledaren arbetar kan bero på olika saker enligt P7. Dels så 

nämns det att storleken på projektet kan spela roll. Detta eftersom projektledaren kan 

lägga ett större fokus på ett stort projekt än om denne skall driva tre till fyra mindre 

projekt parallellt med varandra. Sedan så poängteras det även att sättet kan variera 

beroende på vilken verksamhet de bygger åt. Ifall något de bygger är mer standardiserat 

så tar det kortare tid att bygga då det ofta rör sig om enklare byggen, jämfört med om de 

exempelvis skulle bygga ett vårdrum på sjukhuset enligt P7. Ett vårdrum kräver mer av 

de som arbetar i och med att det är ett mer speciellt bygge. P7 beskriver för oss varför 

det anses vara så och nämner bland annat att “det ska vara syrgas, det ska vara 

steriliseringsapparatur och ja, det kan vara en massa medicinrum som ska vara låsbara 

och inbrottssäkra”. Slutligen tar P7 även upp att beroende av i vilken fas projektet är i så 

kan det uppstå mer eller mindre jobb och säger “i färdigställandet är det ju mer frågor än 

vid uppbyggnaden”. P7 utvecklar resonemanget med att förklara att när man exempelvis 

bygger upp ett hus så är bygget ganska likt andra husbyggen men sedan när huset ska 

färdigställas och det bestäms vad som ska vara inne i huset, då kan det uppstå stora 

skillnader. 

Utvärderingar 

Utvärderingar görs mindre formellt, utifrån vad P7 känner till, det vill säga “mun till 

mun” mellan inblandade i projektet. P7 lägger även till att själv gör denne inga formella 

utvärderingar utan hoppar ofta bara vidare till nästkommande projekt. De lärdomar som 

dras har man enligt P7 med sig i huvudet och försöker lära av det som gjorts bra och se 

vad som kan förbättras. Det nämns dock att det kan göras mer formella utvärderingar av 

någon annan. Det är inget P7 har kännedom om, men nämner i förbifarten att beställaren 

kanske gör utvärderingar. Dock tilläggs snabbt att projekt är så specifika med ständigt 

nya utmaningar, varför det kan vara svårt att ta med sig lärdomar vare sig projektet 

utvärderas som lyckat eller misslyckat. P7 säger även att det säkert finns något slags 

kvalitetssystem där det skrivs ned i men lägger till: “men om det sen blir använt till 

nästa projekt i praktiken, det vet jag inte…”. P7 avslutar med att säga att byggbranschen 

i allmänhet tros vara rätt dåliga på att ta tillvara på lärdomar av projekt. 

Lyckade projekt 

Efter att P7 pratat om utvärderingar så ber vi hen beskriva vad ett lyckat projekt innebär. 

Detta framställs av P7 som ett projekt som har fortlöpt inom tids- och budgetramar samt 

att bygget blev vad som utlovades, det vill säga att beställaren och även verksamheten 

som flyttar in i byggnaden är nöjda. Att de har lyckats fånga upp önskemålen från 
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nyttjarna och att de är nöjda är något som är mycket viktigt enligt P7 som säger: “vi är 

där kanske 1 år men dom ska vara där i kanske 40 år”. 

Ett exempel på ett sådant lyckat projekt ur P7’s arbetsliv är Projekt J, vilket var en 

nybyggnation av en förskola. De kriterier som används av P7 för att beskriva projektet 

som lyckat var att de som jobbar på förskolan blev väldigt nöjda och att kostnaderna 

lyckades hållas på en rimlig nivå. Det som lyfts som framgångsfaktorer av P7 var att de 

inblandade i projektet, exempelvis de som skulle arbeta på förskolan, fick vara delaktiga 

och gavs möjlighet att vara med och påverka. P7 påpekar att de som skulle flytta in i 

förskolan och jobba där nog visste bättre än byggarna om vad som behövs för det jobb 

som ska utföras där under en lång tid. I Projekt J hade de inblandade fått påverka 

mycket med logistiken, exempelvis hur det bäst kunde se ut när barnen lämnades av vid 

förskolan. Dock så nämner P7 att “det går ju inte tillgodose alla för då skulle det nog 

aldrig bli av något bygge, för då skulle allting bli så dyrt eller så skulle det bli så lång 

process så det måste ju vara någon slags balans där”. Så just det att de inblandade fick 

vara med och påverka, att det tog tillvara på lärdomar från de som skulle komma att 

nyttja byggnaden och att det diskuterades under resans gång ser P7 vara faktorer som 

ledde fram till att denna förskola blev ett lyckat projekt och bygge. 

Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet 

Från detta projekt tog P7 med sig att de fick stanna upp och tänka till innan de byggde. 

Utöver detta så lärde P7 sig även vikten av att tänka på logistiken och planlösningen på 

förskolan; att det planeras bra så att alla rum ligger där de bör ligga för att få in allra 

mest ljus där det behövs och för att minska “springet” på förskolan. P7 tar här ett 

exempel från sin egen bostad. 

“Det är ju som om man är själv hemma i sitt eget hus. Det är ju 

köket eller vardagsrummet som används mest, man sitter ju inte 

i hallen eller på toan hela dagarna” – P7 

Just att P7 har tagit med sig att det är bra att tänka till innan och även låta de som ska 

flytta in i byggnaden involveras i ett tidigt skede är något som mycket tanke läggs på i 

nya projekt. P7 säger här att det faktiskt är svårare att ändra något då bygget redan är 

färdigställt än om det ritas in från start. Det är “viktigt att man har rätt från början”, 

menar P7. Dock så nämns det här att byggbranschen i sig kan tyckas vara något 

“trångsynt” och skulle kunna bli bättre på att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar. 

Exempelvis är arkitekter med endast i ett tidigt skede och har då svårare att ta tillvara på 

lärdomar för vid slutet av ett projekt, eftersom de vid det stadiet redan gått över till ett 

annat. Det som poängteras är dock att det är svårt att ta med saker mellan byggen som är 

olika.  

“Om man har byggt en förskola så kan man ju ta dom saker som 

var bra till nästa förskola och sådär. Bygger du ett kontor, då 

kan du ju ta med dom bra sakerna till ett nytt kontor kanske. 

Men det är jättesvårt att ta något jättebra från ett kontor in i en 

förskola exempelvis” - P7  

Men sedan nämner P7 ändå att det kan finnas tekniska lösningar som kan komma vilket 

projekt som helst till gagn och detta kan även användas mellan projekt som ser olika ut. 
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Betydelsen ett lyckat projekt, såsom Projekt J, fick för P7 beskrivs med att “det är ju 

roligt om man har lyckats och folk pratar gott om en och man får cred för det man gjort. 

Det är väl absolut, det är väl det man vill höra. Man vill ju inte göra något och sen höra 

att någon är missnöjd”. Den personliga betydelsen och betydelsen för projektledarrollen 

går ihop för P7 som säger: “projektledaren är ju egentligen ett ansikte utåt för 

organisationen”. P7 går sedan över till att beskriva att för organisationen är det viktigt 

med bra resultat med tanke på att detta genererar återkommande- och kanske även nya -

kunder. P7 nämner slutligen att ett lyckat resultat alltså både är viktigt för sin egen 

person och för hela organisationen, då det inte bara är projektledaren själv som bidragit 

till resultatet utan organisationen som helhet. 

Misslyckade projekt 

Det som kommer i första hand för P7 när hen benämner vad som är ett misslyckat 

projekt är att kunden är missnöjd. Det kan innebära att kunden inte vill bo eller nyttja 

byggnaden, att kunden misstrivs eller att kunden inte tycker de får vad de beställt eller 

efterfrågat. Om projektet överskridit budget eller om projektet dragit över på tiden så 

kan det också ses som misslyckat och främst av dessa två är då det ekonomiska. Här 

nämns dock att om det finns orsaker till fördyringen så “kan man ju köpa det” till 

skillnad ifrån om det endast beror på att de inte haft koll på utgifterna. Men för P7 är det 

faktum att kunden misstrivs ett större misslyckande än om projektet drar över i tid eller 

kostnader. 

“Om vi bygger ett hus, som vi kanske bygger på i ett år, så är 

det ju ändå någon som ska vara där i 40 år, eller 50 år, eller i 60 

år. Så slår man ut den byggkostnaden över dom där åren så blir 

det ju inte någonting egentligen” – P7 

Just det att P7 benämner kundmissnöjdhet som ”ett större misslyckande” kopplas till att 

hen tycker att det finns grader av misslyckanden. Missnöjdhet hos kunden är ett stort 

misslyckande medan ett mindre misslyckande är exempelvis om de behöver byta ut en 

dörr eller justera något annat i en byggnad, det vill säga saker som är enkelt åtgärdade. 

Här berättas det för oss att misslyckanden ändå sällan förekommit i P7’s arbetsliv och 

att hen är mycket glad för detta. 

P7 ger oss sedan ett exempel på ett projekt som hen tyckte blev misslyckat, Projekt K. 

Detta var ett byggprojekt som P7 ansåg vara misslyckat utifrån kriterierna att projektet 

blev dyrare än vad som var tänkt. P7 tillägger dock snabbt att detta inte är att se som ett 

“totalt misslyckande”. Vidare beskriver P7 att de faktorer som orsakade att detta bygge 

blev dyrare var dels att projektet “svällde” under tiden då det hela tiden tillkom saker. 

Dock så förstod beställaren att detta skulle göra så att priset steg. P7 berättar att tiden 

var rätt knapp och att detta orsakade stress. När det blir en sådan stress så menar P7 att 

det är lätt hänt att man “genar”, det vill säga hittar på saker och gör egna lösningar. 

Slutligen nämns det även att en brist i kommunikationen också bidrog till att projektet 

inte blev så bra, eftersom missuppfattningar skedde och då skilda saker var olika viktiga 

för olika personer inblandade i projektet. 

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet 

Det som de tog med sig från Projekt K skrevs inte ned, utan erfarenheterna togs med i 

bakhuvudet till nästa projekt. De försökte se till de saker som gick dåligt och tänka på 

detta så det skulle undvikas i framtida projekt. P7 nämner att de borde bli bättre på att 
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skriva ned erfarenheter då de upplevs vara dåliga på det.  Orsaken till detta ligger i att 

de ofta är “halvt inne i nästa projekt innan projektet är riktigt slutfört”. Detta ser P7 som 

ett problem i och med att det oftast är i projektets slutfas som det uppstår mest 

frågetecken. P7 nämner dock att trots att de inte är så duktiga på att skriva ned 

erfarenheter formellt så försöker de ändå att ta med sig dessa in i nästkommande projekt 

och se till att det projektet fungerar bättre.  

Personligen säger sig P7 få en tankeställare av misslyckade projekt men också att 

självförtroendet kan få sig en “törn”, vilket medför en viss försiktighet i framtida 

projekt. För organisationen nämns det att potentiella framtida kunder kan förloras vid ett 

misslyckande, vilket så klart inte är bra. Organisationen kan även få ett dåligt rykte om 

det förekommer misslyckanden. Dock är P7 snabb med att poängtera att misslyckanden 

kommer alla att stöta på, men att ständiga sådana kan ge organisationen ett dåligt rykte.  

5.8 P8 
Projektledare 8, som nedan benämns som P8, har fem års erfarenhet av projektledning 

från ett IT-konsultbolag, vilket har medfört att P8 har varit involverad i ett flertal olika 

projekt och verksamheter. Den utbildning som P8 har inom projektledning är två 

certifieringar, där den ena är mer praktiskt inriktad och kretsar kring olika verktyg 

medan den andra i större utsträckning tar fasta på projektledaregenskaper och är mer 

övergripande.  

Enligt P8 styrs man som projektledare mycket av de krav som ställs på projektet ifråga, 

vilket potentiellt kan variera en del från projekt till projekt. Till exempel kan ett 

förstudieprojekt innebära att i huvudsak granska ärenden och hålla kontakt med olika 

intressenter medan projektledaren får en mer aktiv och “grävande” roll i ett test- eller 

dokumentationsprojekt. P8 menar dock att även om arbetsmomenten kan te sig olika är 

ofta strukturen och processen densamma, varför det i grund och botten inte behöver vara 

så stor skillnad. Om en projektmall följs tenderar det att bli ganska likt ändå.  

Utvärderingar  

P8 börjar med att poängtera att dennes uppfattning är att alldeles för få utvärderingar 

genomförs och att man generellt kanske är allra sämst på just utvärderingar när det 

kommer till projekt. Enligt P8 beror det på att det ofta är sådan brådska in i nästa 

projekt att det inte finns tid att dra några lärdomar och står valet mellan ett nytt projekt 

och utvärdering blir det ofta utvärderingarna som får stryka på foten, vilket P8 menar är 

lite kortsiktigt tänkt.  

Som kriterier för projektutvärdering hänvisar P8 till den så kallade järntriangeln, det vill 

säga tid, kostnad och kvalitet. P8 har själv gjort utvärderingar av projekt och har då 

skrivit ett par sidor i punktform med sådant som gått bra och dåligt samt vad som är bra 

att tänka på i fortsättningen. P8 menar att utvärderingar egentligen inte behöver vara så 

avancerade men belyser återigen att de detta till trots inte har särskilt hög prioritet.   

Lyckade projekt 

Ett lyckat projekt går inom ramen för tid, kostnad, kvalitet anser P8. Enligt P8 

rapporterar man kring dessa punkter under styrgruppsmöten och är således något som 

mäts löpande under projektets gång. Men det finns också många andra saker som är 

viktiga, till exempel att projektmedlemmarna tycker att det varit en bra resa; att de trivts 
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och utvecklats. P8 poängterar att det finns många mervärden i projekt men att det är 

främst med järntriangeln som grund som man får ris eller ros i slutändan.  

P8 nämner då vad som här kallas Projekt L som ett lyckat projekt, vilket innebar ett IT-

projekt hos en stor industri. P8 bedömde det här projektet som lyckat utifrån ett flertal 

kriterier. Trots dåliga förutsättningar, en oklar kravspecifikation och tight deadline 

lyckades man nämligen utföra jobbet i god tid med ett gäng som egentligen inte var så 

erfaret enligt P8.  

Till detta fanns ett gäng framgångsfaktorer. Det fanns till exempel en i P8’s tycke bra 

projektledningsmodell som tydligt beskrev hur man skulle gå tillväga när det gällde att 

ta sig “från allra första idén till ett avslut”. Det var med andra ord inte så mycket upp till 

enskilda projektledare att bestämma hur saker och ting skulle ske. Det var också 

uppstadgat hur kravlistor skulle tas fram, hur presentationer skulle gå till på 

styrgruppsmöten med mera. Sammantaget gav modellen enligt P8 mycket bra stöd och 

hjälp. Vidare fick man också med sig alla intressenter på tåget med en gång och kunde 

säkerställa att alla hängde med på vad som skulle göras. P8 poängterar att det annars 

ofta kan vara ganska kontraproduktivt att bara “köra nåt eget race” som projektledare 

och tro att man vet hur allting ska genomföras på bästa sätt.  

Erfarenheter och lärdomar från det lyckade projektet 

P8 tror att alla projekt påverkar ens sätt att leda nya, men just från Projekt N tog P8 med 

sig erfarenheten av att jobba strukturerat och uppstyrt kring projekt. När ett projekt går 

bra får P8 en ”självförtroende-boost” och det är bra för karriären som projektledare, 

men säger även att det är för alla inblandades skull roligt när det går bra. P8 tror dock 

att man lär sig mest från misslyckade projekt, eftersom man då tvingas stanna upp mer 

jämfört med ett lyckat där du bara går vidare. Även på ett organisatoriskt plan tror P8 att 

de största lärdomarna dras från de projekt som gått dåligt.  

Misslyckade projekt 

Ett misslyckat projekt är enligt P8 egentligen det omvända, alltså ett projekt som inte 

håller kostnader, tid eller kvalitet. Det kan också vara misslyckat av ett flertal andra 

anledningar, men P8 menar att det är på dessa punkter man blir synad. De andra 

anledningarna kan enligt P8 röra sig om medarbetare som blivit utbrända, påverkan på 

intressenter utanför organisationen, missar i kravspecifikationen med mera. 

“Det finns tusen grejer man kan tänka sig, där man i efterhand 

skulle säga att det här kanske inte gick så himla bra fast man 

ändå kom inom den här triangeln” - P8 

P8 nämner sedan Projekt M, uppgraderingen av ett IT-system inom en stor verksamhet. 

Även om P8 inte tycker att det är ett “klockrent exempel” på ett misslyckade så 

medförde det åtminstone svårigheter på flera plan sett utifrån flera kriterier. 

Slutanvändarna var nämligen mycket negativa till förändringen som denna 

uppgradering skulle medföra. Det skulle innebära att de skulle behöva lära sig ett nytt 

arbetssätt och slutanvändarna upplevde också att det skulle vara mycket tidskrävande. 

“Så på så sätt var det ju ett utmanande projekt, att få med alla på tåget liksom”, menar 

P8. Projektet drog verkligen ut på tiden och det är oklart enligt P8 om det än idag har 

hunnit bli implementerat överallt där det var tänkt.  
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P8 framför därefter en faktor som kan ha påverkat utfallet av Projekt M. Alla hade 

enligt P8 till att börja med inte helt accepterat den nya lösningen. P8 tror att det är en 

vanlig anledning till att projekt misslyckas och menar att det i många fall är svårt att 

säkerställa att alla är intresserade att ta emot projektet, särskilt i stora projekt. Det är helt 

enkelt inte alltid praktiskt möjligt att fråga alla i förväg hur den specifika lösningen 

kommer att fungera för just dem.  

Erfarenheter och lärdomar från det misslyckade projektet  

P8 tror att det är svårt att lära sig något specifikt från just där här projektet, då det är 

enklare att peka på en anledning när något faktiskt har gått fel i projektet medan det i 

detta fall är lite mer komplext; det är inte glasklart vad som går att förbättra. Personligen 

har P8 dock lärt sig mer om bland annat kravhantering och vikten av att upptäcka saker i 

tid, vilket kan göra att man kan undvika “onödigt jobb”. Som projektledare känner sig 

P8 ofta stressad om det börjar kännas som att projektet inte går som planerat. Som 

ytterst ansvarig är det heller aldrig roligt med ett misslyckande. De misslyckade 

projekten får också negativa konsekvenser för organisationen, både sett till enskilda 

personers karriärer men också till organisationen som helhet. P8’s uppfattning är att det 

är få projekt som hamnar innanför järntriangelns ramar.  

P8 anser dock att det finns grader av misslyckande, till exempel skillnader i 

allvarlighetsgrader. Enstaka procent över tid är till exempelvis inte lika dramatiskt som 

femtio procent över, för att göra en jämförelse. P8 har aldrig varit med om att projektets 

slutresultat kommit som en överraskning, varken positiv eller negativ, utan oftast har 

detta kunnat förutsägas genom prognoser i ett tidigare skede.  

Slutligen behandlades projektledarens roll i samband med lyckade och misslyckade 

projekt. De egenskaper som P8 anser är viktiga hos en projektledare är lugn och 

förmågan att ha ett helikopterperspektiv; även om saker inte kräver detaljstyrning krävs 

en struktur och koll på övergripande delar. Det är också ett plus i kanten om man är 

social och har lätt för att prata med människor.  

“Det går ju inte att sitta på kammaren helt själv och driva 

projektet” - P8 
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6 Analys 

I detta kapitel så genomgås och bearbetas väsentliga delar av resultaten mer 

djupgående för att skapa underlag för slutsatserna som presenteras i nästföljande 

kapitel. 

Analysen har behandlats tematiskt, vilket betyder att huvudteman ställts upp där sedan 

samtliga projektledares svar tagits in. Denna uppställning valdes för att erhålla en god 

överblick över projektledarnas uppfattningar inom varje tema. De teman som använts 

är: utvärderingar, lyckade projekt, misslyckade projekt samt erfarenheter och lärdomar 

från lyckade respektive misslyckade projekt. Egna reflektioner och kopplingar till den 

teoretiska referensramen har gjorts i detta kapitel men dock inte för att påvisa något rätt 

eller fel i hur projektledarna tycker och tänker, snarare för att undersöka och bättre 

förstå projektledares upplevelser. 

6.1 Utvärderingar 
Vi kan börja med att konstatera att i flera fall anses utvärderingar vara något som görs 

alldeles för sällan och ibland på felaktiga sätt enligt projektledarna. P2 säger sig till 

exempel uppleva att de på dennes arbetsplats inte har någon bra systematik för att 

genomföra utvärderingar och att hen endast gjort sådana vid ett fåtal tillfällen under sin 

tid som projektledare. P2 påpekar även att de utvärderingar som överhuvudtaget sker 

endast görs i “den närmast sörjandes krets”. En annan projektledare, P5, berättar att trots 

att en egen utvärderingsmall skapats så är de inblandade i dennes tycke ändå för dåliga 

på att använda mallen; trots att den bör användas efter varje avslutat projekt. Även 

exempelvis P3 och P8 anser att officiella utvärderingar görs för sällan i dagsläget och 

ofta prioriteras lågt. 

Det är således önskvärt enligt flera att bli bättre på att genomföra formella 

utvärderingar, samt att på bättre sätt dela med sig av erfarenheterna till andra 

projektledare. Anledningarna till att utvärderingarna upplevs ske i en för liten 

utsträckning är flera, men tycks kretsa kring det faktum att det ofta är bråttom in i nästa 

projekt och att utvärderingarna i de fallen bortprioriteras till förmån för andra saker. P8 

menar att det blir en intressekonflikt när utvärderingar och nästkommande projekt ställs 

mot varandra, varför utvärderingarna ofta får dra det kortaste strået. P3 framhäver att 

det huvudsakliga skälet till att utvärderingarna ofta uteblir är på grund av att de är 

nyfikna entreprenörer som ofta hoppar vidare in i nästa projekt omgående, vilket även 

P7 verkar göra. Att det råder brist på utvärderingar är också en bild som förmedlas av 

Maylor (2010, s. 362) och Schindler och Eppler (2003, s. 219). Precis som när P2 

beskriver att de bland annat har en ekonomisk press på sig så kan det, som också P8 för 

ett resonemang kring, indikera att organisationerna möjligtvis tänker något kortsiktigt 

när man väljer att förbigå ett viktigt steg som kan vara till god hjälp i framtiden.  

P2 framhåller att utvärderingar sällan genomförs på grund av att olika projekt har olika 

karakteristika och därför är komplicerade att relatera till varandra. Även fast P2 nämner 

att hen ibland kan sakna utvärderingarna, menar personen ifråga att de upplevda 

olikheterna mellan projekten medför att utvärderingar kan te sig överflödiga och svåra. 

Att det inte är helt enkelt att utvärdera projekt är även något som de Wit (1988) 

poängterar. Dock så framkom det senare under intervjun att trots att projekt som P2 är 

inblandad i är olika så tycks ändå teamet och processen vara av liknande karaktär. Även 

P8 påpekar att strukturen och processen inom projekt har likheter oavsett projekt. Att 

det tycks finnas likheter i projekt, som är sådana unika företeelser, kan kopplas till vad 



58 

Antvik och Sjöholm (2014, s. 153) påpekar när de argumenterar för att det alltid finns 

gemensamma drag i projekt, även om de på ytan kan uppfattas som vitt skilda. En 

utvärdering skulle då inte behöva kännas överflödig då likheter finns och 

utvärderingarna då skulle kunna bidra med förbättringar inom dessa områden. Är det till 

exempel samma personer inblandade i ett flertal på varandra följande projekt så torde 

samarbeten och kommunikation vara två områden som potentiellt ska kunna utvecklas 

över tid.  

Det som kan konstateras är att trots att projektledarna genomgående verkar ha en positiv 

inställning till utvärderingar och tror att det går att lära sig mycket från dessa så är det 

ändå något som ofta tenderar att falla bort. Det innebär att trots att praktikerna upplever 

en nytta med denna typ av aktivitet så finns ändå inte tillräckligt med intresse eller 

resurser för att faktiskt ta itu med utvärderingarna.  

De utvärderingar som faktiskt genomförs tycks ske på en mängd olika vis. Vissa 

projektledare följer upp projektets utfall via en mall, andra organiserar utvärderingen i 

form av en gruppdiskussion för de inblandade eller noterar viktiga aspekter i punktform. 

Utvärderingarna görs alltså på ett formellt plan av vissa medan andra förhåller sig mer 

informellt till utförandet. En intressant iakttagelse är att P1, P4 och P8 som alla har 

erfarenhet av tekniska projekt i olika form verkar samtliga fortlöpande rapportera till 

projektägare och styrgrupp för att i samband med projektets avslutande ha som ambition 

att skriva en form av slutrapport.  
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6.2 Lyckade projekt 
När det kommer till lyckade projekt användes sällan termer som “kriterier” eller 

“utvärdering” av de intervjuade projektledarna, fastän det verkar som att det är det som 

egentligen avses. De framgångskriterier som vi dock ändå kunde urskilja utifrån 

projektledarnas beskrivningar av ett lyckat projekt i allmänhet är i korthet sammanställt 

i tabellen nedan. 

Tabell 2. Översikt av huvudsakliga framgångskriterier vid allmän definition av lyckat 

projekt 

 

Liu och Walker (1998, s. 213) och Howsawi et al. (2011, s. 620) med flera påpekar att 

det finns en tvetydighet kring vad som är att anse som ett lyckat projekt, men i denna 

studie kan vi ändå se att det ofta framkommer samma kriterier i olika kombinationer hos 

projektledarna. Detta visar att måtten på lyckade projekt inte är enhälliga, men att det 

ändå finns liknande drag mellan de olika definitionerna. Det som till exempel behandlas 

under samtliga intervjuer, när vi frågar vad ett lyckat projekt i allmänhet anses innebära 

för varje person, är ekonomin i någon form. Detta formuleras på olika vis av 

intervjupersonerna, såsom att ett lyckat projekt är när budgeten hålls, när ekonomin är 

god eller när kostnadsramarna hålls. Ett annat kriterium som framkommer i flera 

intervjuer är att den utsatta tiden för projektet bibehålls, vilket nämns av P1, P2, P4, P7 

och P8. Även nöjdhet i någon form berörs av så många som sex projektledare (P1, P2, 

P3, P5, P6 och P7) och ofta lyftes kundnöjdhet fram som särskilt viktigt. Kriteriet god 

kvalitet nämns av P4, P5 och P8.  

Att projektet ska ha varit en bra upplevelse för de inblandade i projektgruppen är också 

något som tas upp i olika sammanhang, dock med hjälp av olika beskrivningar och ord. 
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P2 nämner till exempel att något blir “extra lyckat” om de inblandade haft en behaglig 

resa i projektet och om de får framtida uppdrag baserat på den framgångsrika insatsen. 

Formuleringen i sig tolkas som att det är ett plus i kanten om denna nöjdhet uppstår och 

att det på så sätt skulle kunna finnas grader av framgång, men att de huvudsakliga 

kriterierna bedömningen utgår ifrån fortfarande består av tid, kostnad och en nöjd kund. 

Att det ska ha gått bra för de inblandade är dock även något som P5 framhåller då hen 

säger att projektet ska ha fungerat bra organisatoriskt och att det ska ha varit ett bra 

humör inom projektgruppen. P4 kan tänkas instämma i detta resonemang då denne 

nämner att ett gott samarbete i gruppen är att föredra. Även P8 berör att 

projektmedlemmarna ska ha haft en bra resa, men detta verkar inte ses som ett 

huvudsakligt kriterium. P3 säger att det är lyckat om det inte varit några skador på de 

inblandade och P6 nämner att det ska ha varit roligt och intressant för de inblandade. Av 

ovanstående resonemang kan det tänkas att nöjdhet kan förekomma i många olika 

former och verkar ha en rätt framträdande del i att utvärdera projekt. Även Ika (2009, s. 

11) anser att nöjdhetsmått är något framträdande. Projektledarna verkar även väga in 

flera personers nöjdhet, inte bara sin egna. 

P6 berör dock även något som är väldigt kopplat till just sin bransch, vilket är att ett 

projekt är lyckat om de gjort miljönytta med sitt jobb. Beroende på kontext kan det 

tänkas att det finns vissa kriterier som är specifika och endast berör projekt som utförs i 

den sortens bransch. Det kan därav tänkas att beroende på ur vems synvinkel projekt 

beskådas så kan bedömningen av projekt te sig olika, vilket även Antvik och Sjöholm 

(2014, s. 14) framhåller. 

Det vi vidare kan utläsa av projektledarnas beskrivningar av ett lyckat projekt i 

allmänhet är att det uteslutande är P8 som till fullo nämner framgångskriterier som 

överensstämmer med den så kallade järntriangeln. Denna innehåller som tidigare 

beskrivits tid, kostnader och kvalitet (Maylor, 2010, s. 84). P8 säger även att det är 

kriterierna i järntriangeln som avgör om man får ris eller ros “på papper”. Rent 

känslomässigt för varje enskild projektledare finns dock andra saker att ta hänsyn till 

också enligt P8 men dessa nämns inte som kriterier för ett lyckat projekt. Detta kan tyda 

på att P8 ser tid, kostnader och kvalitet som de huvudsakliga måtten som används vid 

utvärdering, även Ika (2009, s. 10-11) anser att dessa kriterier på många vis utgör en bas 

för att utvärdera projekt. Det kan dock tänkas att på ett personligt plan vägs det in andra 

omständigheter som kanske inte är mätbara i samma utsträckning. P8 är vidare den enda 

intervjupersonen som faktiskt nämner järntriangeln vid namn, även om dess 

komponenter behandlas av fler intervjupersoner. Värt att nämna i sammanhanget är att 

P8 är en av de som har en projektledarutbildning där detta sätt att benämna de tre 

kriterierna möjligtvis kan ha använts.  

Kriterierna i järntriangeln framkommer även hos P4, men här tilläggs att det bör vara ett 

fungerande “projektscope”. P1 och P7 nämner kriterierna tid, budget och någon form av 

nöjdhet vilket kan tänkas motsvara järntriangelns innebörd i och med att nöjdhet skulle 

kunna tolkas som en indikator på hög kvalitet. Exempelvis Tukel och Rom (2001, s. 

412) argumenterar för att kundfokus kan tänkas höra samman med kvalitet och en tanke 

är då att om det läggs ett stort kundfokus bör detta kunna resultera i nöjdhet bland 

kunderna. Att så pass många projektledare ändå på något vis använder sig av kriterier 

som passar in i järntriangeln visar på att detta mått kan ses som gångbart, dock så 

framkommer det även andra kriterier som inte järntriangeln behandlar så som att det 

skall ha känts bra och ha gått bra för projektgruppen. Möjligen kan även dessa kriterier, 

enligt oss, ses som en sorts nöjdhet och skulle på så vis ändå kunna passa in i 
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järntriangeln under komponenten kvalitet. Ett annat alternativ kan vara att nöjdhet 

istället är ett kriterium som bör tilläggas i den klassiska järntriangeln eftersom det 

åternämns av så pass många projektledare. Ika (2009, s. 11) argumenterar för att en 

sådan utökning är en del av utvecklingen.   

Överlag så verkar de kriterier som järntriangeln behandlar ligga till grund för många 

projektledares utvärderingar av lyckade projekt, vilket som tidigare nämnt även Ika 

(2009, s. 10-11) framhåller. Att det dock även framkom fler kriterier än de som 

behandlas av den klassiska järntriangeln kan bero på att de måtten är rätt kvantitativa 

vilket också påpekas av Ika (2009, s. 12). Då en kvalitativ metod användes så fick 

projektledarna frihet att med egna ord definiera projekt, vilket troligtvis också bidrog till 

att fler kriterier framkom. 

Exemplifierade projekt 

När vi sedan ber projektledarna ge särskilda exempel på lyckade projekt utifrån sina 

arbetsliv så framkom även här en hel del kriterier som beskrev varför det exemplifierade 

projektet ansetts som lyckat. Vissa stämde bra överrens med de kriterier som 

behandlades när projektledarna skulle definiera vad de ansåg vara ett lyckat projekt i 

allmänhet medan det ibland föll bort eller tillkom vissa kriterier.  

Tabell 3. Översikt av huvudsakliga framgångskriterier vid exemplifiering av lyckat 

projekt 
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Att måtten på projektutfall kan förändras är något som Kutsch och Maylor (2009, s. 

279) påpekar. Järntriangeln används enligt dem mer initialt men kriterierna kan 

möjligtvis förändras beroende på hur projekt utvecklar sig, vilket är ett fenomen som 

kan sägas ha framkommit även i denna studie. Järntriangeln nämndes av vissa 

projektledare när de ombads ge en definition av ett lyckat projekt men ändrades sedan 

något när projektledarna sedan gick in på sina exemplifieringar. 

Tukel och Rom (2001) har erfarit att projektledare ofta lägger tyngd på kvalitet. Just 

kriteriet kvalitet är något som de projektledare som intervjuats i denna studie inte 

uttryckligen lade så stort fokus på när de gav exempel på lyckade projekt. Dock påpekar 

Tukel och Rom (2001, s. 412) att bland annat kundfokus kan inkluderas i kvaliteten, och 

om det finns ett kundfokus bör kunderna även tänkas bli nöjda. Antvik och Sjöholm 

(2014, s. 15) tycker att nöjdhet är ett kriterium som bör beaktas utöver järntriangelns 

standardkriterier tid, kostnad och kvalitet. Själva formuleringen kundnöjdhet är något 

som framkom mest frekvent för att beskriva varför projekten i exemplen blev lyckade, 

vilket sades av P1, P2, P3, P5, P6 och P7. Samtliga av dessa hade även nämnt detta 

kriterium i deras allmänna uppfattning av ett lyckat projekt. Detta kan påvisa att nöjdhet 

är ett kriterium som är väldigt viktigt för projektledare och att det därmed bör bli mer 

framträdande när det kommer till framgångskriterier. Nöjdhet är något subjektivt och 

enligt Toor och Ogunlana (2010, s. 235-236) kan sådana subjektiva kriterier bidra till att 

exempelvis järntriangeln blir mer fullständig än vad den är i dagsläget. 

Något som tidigare dock verkat viktigt, med tanke på att alla projektledare nämnde detta 

kriterium, var att hålla projektet inom budget eller att det gått bra ekonomiskt. Detta 

påpekas dock bara av P2, P5 och P7 när de presenterar sina exempel på lyckade projekt. 

Att projektet ska ha hållits inom tidsramarna är också det något som inte nämns lika ofta 

vid exemplifieringarna. Tiden berördes endast av tre projektledare, P1, P4 och P8, vilka 

samtliga också nämnde tiden som ett kriterium vid den allmänna beskrivningen av ett 

lyckat projekt. I de exempel som P2 och P7 gav behandlades inte tidsaspekten, trots att 

de både menade att det var ett viktigt kriterium då de beskrev lyckade projekt generellt. 

Med det sagt finns givetvis fortfarande möjligheten att de exemplifierade projekten 

uppfyllt budget- respektive tidskriterier. Det kan dock fortfarande vara intressant att 

fundera över skillnaden i svaren, då projektledarna trots allt inte särskilt lyfte fram dessa 

i exemplen. Här kan det till exempel antas att de nöjda kunderna väger tyngre än att 

hålla sig inom tidsramarna och att hålla en strikt budget i praktiken.  

Några kriterier som presenterades i samband med exemplen var helt nya och hade alltså 

inte blivit behandlade tidigare under intervjun. P1 nämnde till exempel att Projekt A var 

ett roligt sådant där alla upplevdes engagerade. P6 gav en liknande beskrivning av 

Projekt H och P5 berättade i sitt exempel att alla inom det specifika projektet gjorde allt 

vad de kunde och att de lärde sig mycket av projektet. Det som kan urskiljas här är att 

dessa kriterier mer beskriver känslor hos projektledarna vilket inte alls framkom lika 

ofta vid definitionerna av lyckade projekt i allmänhet. Sådana känsloliknande kriterier 

kan även tänkas utelämnas från en mer formell rapport.  

Något som även framkom hos två projektledare (P3 och P4) var att det som 

implementerades med hjälp av projektet hade hög funktionalitet och att det tjänade sitt 

syfte. Dessa två sistnämnda kriterier är dock rätt branschspecifika, där P3 syftade på att 

bygget fungerade bra och P4 syftade på att produkten ifråga blev bra samt gjorde vad 

den utlovat. Detta kan kopplas till att kontexten kan tänkas påverka hur ett lyckat 
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projekt utvärderas, att just kontexten är viktig är något som Howsawi et al. (2011, s. 

621) tar fasta på. 

När vi sedan går in på de framgångsfaktorer som nämnts i intervjuerna så handlar det 

enligt många intervjupersoner om att ha en bra planering, eller som P6 formulerade det, 

att de har haft en bra grund att stå på. En god planering kan alltså ses som en bidragande 

faktor till varför projektet lyckades. Ett sådant resonemang för även Zwikael och 

Globerson (2004, s. 1545). Att en god planering genomföres kan bidra till att projektets 

alla delar blir ordentligt genomtänkta och att det blir rätt genomfört redan från början 

som exempelvis P7 tycker är viktigt.  

P3 menar att projektledarens kompetenser eller projektledningen i sig även kan vara en 

bidragande faktor till ett projekts resultat, vilket är något som både Cheng et al. (2005, 

s. 25), Nixon et al. (2012, 214) och Antvik och Sjöholm (2014, s. 11) håller med om. 

Om projektledaren ser till att projektet hanteras bra så borde då följaktligen utfallet bli 

lyckat, vilket Macheridis (2009, s. 108-109) också påpekar. Något som är intressant att 

ta upp när ändå projektledaren bearbetas är att P4 menar att förmodligen alla kan 

projektleda, medan det kan tolkas som att flertalet andra projektledare inte tycker att 

vem som helst är lämplig som projektledare utan istället bör inneha särskilda 

förkunskaper eller egenskaper. 

P1 hävdar att en god motivation och entusiasm hos medarbetarna bidrog till utfallet hos 

Projekt A. Denna motivation hade enligt P1 uppstått i och med att kunden varit så pass 

involverad under resans gång. P8 ger sig på en liknande förklaring och menar att de i 

Projekt L lyckades få alla intressenter med “på tåget”. Medarbetarnas betydelse var 

också något som belyses av P2, P5 och P7, varav P7 även belyste att intressenters 

åsikter var viktiga. Sammanfattningsvis verkar framgångsfaktorerna enligt 

projektledarna kretsa kring framförallt engagemang, motivation och klar delaktighet 

från viktiga parter samt en väl genomtänkt och strukturerad projektplan. 

  



64 

6.3 Misslyckade projekt 
Till att börja med uppfattade vi, utifrån de genomförda intervjuerna, att misslyckanden 

till viss del kunde vara svårare för intervjupersonerna att tala om och att det kunde vara 

ett något känsligt område. P4 verkar anse att misslyckande är ett svårt ord att använda i 

sammanhanget och resonerade kring att det beror på vad som menas med misslyckande 

samt vad man väljer att lägga in i ordet, trots att det var dennes definition som faktiskt 

efterfrågades. P1 förde också ett liknande resonemang och menade att det var en 

definitionsfråga. Även P6 antog en mer avvaktande attityd när de misslyckade projekten 

skulle behandlas.  

Tabell 4. Översikt av huvudsakliga kriterier för definition av misslyckat projekt 

 

Vi kan dock se att det finns kriterier som framkommer hos flertalet projektledare i olika 

kombinationer så som exempelvis tid, budget (eller kostnader i någon form) och 

missnöjdhet. Pinto och Mantel (1990, s. 269) och Bolin (2012, s. 12) skriver att 

definitoner av misslyckade projekt beror mycket på vilken person som tillfrågas. Detta 

är något som blev tydligt för oss i denna studie; trots att liknande kriterier framkom så 

var det sällan som exakt samma kombination av kriterier nämndes av fler än en 

projektledare. 

The Standish Group (2014) och Armour (2007, s. 23) nämner att många projekt 

misslyckas i något avseende, vilket P8 verkar hålla med om. P8 påpekar också att ett 

projekt är misslyckat när det ej hålls inom budgetramarna, ej blir klart i tid och när 

kvaliteten inte blir så som önskat. Detta är samma kriterier som järntriangeln tar upp 

(Maylor, 2010). Även P4 tar upp tid, kostnader och kvalitet bland sina kriterier vid 

definitionen av ett misslyckat projekt.  

Att många projekt misslyckas är dock en åsikt som inte delas av flertalet andra 

projektledare som intervjuats i denna studie - de tycks snarare mena att det är 
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förhållandevis sällan som projekt faktiskt misslyckas. Exempelvis skämtar P3 om att 

hen aldrig varit med om ett misslyckat projekt, P5 samt P7 säger att projekt sällan 

misslyckas och P1 säger sig aldrig har varit med om ett misslyckat projekt utifrån sitt 

arbetsliv.   

Det som möjligen kan tänkas bidra till uppfattningen att projekt sällan misslyckas är att 

projektledarna tenderar att ha en nyanserad bild av tidigare resultat. Till exempel 

refereras vissa projekt till som ”inte totalt misslyckade” och det nämns dessutom att 

även om projekt kan ha dragit över i tid så innebär det inte nödvändigtvis att projektet 

på grund av detta är att bedöma som misslyckat. Det kan också vara en fråga om vad 

som anses vara allra viktigast att uppnå i ett projekt. P4 påpekar till exempel att om 

tiden är allra mest angelägen så spelar budgeten mindre roll; i det läget är det mest 

fundamentala att färdigställa arbetet inom tidsramen. Även om järntriangelns kriterier 

ansågs viktiga så behövs det alltså ibland göras prioriteringar dessa emellan, vilket 

ligger i linje med vad Maylor (2010, s. 84) syftar på när formuleringen “trade off” 

används. Även P2 talar om att det görs bedömningar av vilket av kriterierna som är 

viktigast, där hen också poängterar att om projektet i allmänhet gått bra så kommer 

ingen att bry sig om att det kanske drog ut på tiden. Dessa resonemang kan indikera att 

ett kriterium som nämns som väsentligt vid den allmänna, och mer teoretiska, 

definitionen av projekt inte per automatik behöver väga lika tungt när paralleller dras till 

verkligheten och därmed får en praktisk relevans. 

P1 menar att projekt som inte håller med avseende på antingen tid, kostnad eller kvalitet 

-alternativt alla tre- KAN ses som misslyckade, men att de som princip ändå inte 

behöver vara det. P1’s definition av misslyckade projekt skulle därför kunna tolkas som 

liknande den The Standish Group (2014) väljer att ge, där ett projekt som går utanför 

den traditionella järntriangelns ramar inte nödvändigtvis är att betrakta som misslyckat 

per automatik. Det beror istället på omständigheterna och det viktiga tycks vara att 

faktiskt leverera, även om det kostar mer i tid eller pengar räknat. Här menar P1 att 

projektledarens uppgift är att försöka göra det bästa av situationen, men att denne inte 

kan belastas för omständigheter som varit utom kontroll.  

Det visar sig även att många projektledare anser att det finns olika grader av 

misslyckande. Ett misslyckande tycks inte ses i svartvita termer utan det verkar vara 

något mer nyanserat. Även detta tycks ligga mer i linje med The Standish Groups 

(2014) resonemang kring misslyckande, till skillnad från järntriangeln som upplevs mer 

strikt i sin bedömning av misslyckande. 

Exemplifierade projekt 

På grund av att projekt anses vara unika och stora skillnader ofta finns mellan olika 

projekt, vilket åternämns av projektledare i denna studie, så uppkom vissa skillnader 

mellan kriterier som angavs vid definitionen av misslyckade projekt och vid 

exemplifieringen av ett misslyckat projekt ur projektledarens arbetsliv. Just det faktum 

att projekt ofta skiljer sig åt är något som kan ha bidragit till de skillnader som uppkom 

(Pinto & Mantel, 1990, s. 269). 
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Tabell 5. Översikt av huvudsakliga kriterier som framkom vid exemplifiering av 

misslyckat projekt 

 

Något som ses som väldigt intressant är att ingen av de intervjuade projektledarna 

nämner samtliga av järntriangelns kriterier (tid, kostnader och kvalitet) vid de exempel 

som ges. Järntriangelns kriterier framkom dock vid ett antal tillfällen vid definitionen av 

misslyckade projekt. En annan skillnad är att missnöjda kunder, ett kriterium som 

tyckets vara av vikt utifrån de tidigare nämnda definitionerna, i stort sett inte 

poängterades alls i samband med exempelprojekten. Något som bör tas hänsyn till är att 

de uteblivna kriterierna kanske ändå vägdes in i bedömningen, även fast de inte 

nämndes uttryckligen i exemplen. Det medförde dock att de framstod som mindre 

viktiga vid just projektet i exemplet.  

När projektledarna refererar till exemplen från sitt eget arbetsliv framträder också delvis 

nya kriterier. För att nämna några framhåller P2 att Projekt C var prövande på ett 

psykiskt plan och att det överlag hade varit dålig stämning på bygget. Detta kan anses 

vara mer känslomässiga bedömningsgrunder och detta dyker upp vid exemplifieringen 

så som det även gjorde när det talades om lyckade projekt. P4 ansåg å sin sida att 

Projekt G var misslyckat i och med att produkten inte kunde säljas som planerat samt att 

det medförde ett bristande förtroende. Sammantaget kan dock detta kontrasteras mot 

studien genomförd av Kutsch & Maylor (2009, s. 279) som pekade på att deltagarna i 

deras undersökning inte använde specifika mått för att klassificera misslyckanden.   

Något som framkom vid vissa intervjuer var att yttre faktorer kan medföra att projekt 

inte går så bra som det från början var tänkt. P6 tar som exempel att miljön kan vara 

oberäknelig och på grund av detta kanske projektet inte förlöper som planerat. Även P1 

poängterar att externa faktorer kan påverka ett projekt, men de gånger som det händer så 

kan det inte “falla någon skugga” på denne som projektledare. Av den anledningen 

upplevde inte P1 att hen varit involverad i något misslyckat projekt, i och med att inget 

kan sägas ha gått fel i själva projektet. Pinto och Mantel (1990, s. 269) menar att externa 

faktorer är något som kan bidra till att ett projekt inte blir som planerat men lägger även 

tyngd på att en sådan gång är det inte heller skäligt att säga att det är ett misslyckande. 

Vidare gällande orsaksfaktorer tycker vi oss se tendenser till att brister i 

kommunikationen kan ha försvårat projekten och även legat till grund för 

misslyckandena, vilket framhålls av flera av de intervjuade projektledarna. Ett annat 
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upplevt problem var att intressenterna inte varit tillräckligt inblandade i projektet enligt 

P8, vilket också speglades i kriteriet att slutanvändarna var negativa. Detta är ett av 

exemplen som visar att faktorer och kriterier i vissa fall har en direkt koppling.  

Intressenternas medverkan hade tidigare också pekats ut som en framgångsfaktor i P8’s 

lyckade projekt. P4 beskrev å sin sida att i Projekt G hade exempelvis rutiner frångåtts 

och att arbetet genomgående kantats av ett bristande engagemang. P2 säger även att en 

orsaksfaktor till att Projekt C blev misslyckat var att vissa inblandade medarbetare inte 

ansågs vara lämpade för jobbet. Detta resonemang rörande kompetens kan kopplas till 

diskussionen förd av Pinto och Slevin (1987, s. 22-23), där de nämner att kompetenta 

projektmedlemmar är något som är väldigt viktigt för att projekt skall kunna lyckas. 

6.4 Erfarenheter och lärdomar från projekt 
Cooke-Davies (2002, s. 186-189) argumenterar för att lärande är ett viktigt inslag för att 

förbättringar skall kunna ske. Även Antvik och Sjöholm (2014, s. 153) påpekar att det 

är viktigt att ta till vara på erfarenheter och lärdomar men att detta också kan vara 

komplicerat. Det som vi kan se i denna studie är att samtliga projektledare anser att de 

förvärvar lärdomar av genomförda projekt, men i olika form.  

När erfarenheter från projekt behandlades blev det tydligt att projektledarna ofta pratade 

i allmänna ordalag och menade att alla erfarenheter tas med på något sätt; inte alltid 

anknöts erfarenheterna direkt till exemplet ifråga. Flertalet projektledare tar med sig 

lärdomar “i bakhuvudet”, vilket kan ses som ett individuellt lärande såsom Antvik och 

Sjöholm (2014, s. 153) formulerar det. Projektledarna och de inblandade i projektet 

gagnas av erfarenheterna och lärdomarna i framtida projekt då de bär dessa med sig. Det 

kan då tänkas att lärdomar från erfarenheter inte alltid inkorporeras i någon kunskapsbas 

som hela organisationen kan ta del av. Denna brist av inkorporation är något som 

Schindler och Eppler (2003, s. 219) även sett i sin genomförda studie.  

P6 säger att en anledning till varför erfarenheter sällan dokumenteras i dennes fall beror 

på storleken på firman. Då firman är rätt liten så anses detta inte behövas då delgivning 

till samtliga anställda ändå kan ske. Att delge andra i organisationen är ett slags 

organisatoriskt lärande, också behandlat av Antvik & Sjöholm (2014, s. 154). Ett sådant 

lärande verkar även förekomma, detta då vissa projektledare, exempelvis P1, ibland gör 

rapporter i en formell form som sedan kan delas med resterande delar av organisationen 

även om det inte sker kontinuerligt.  

Det verkar även finnas ett lärande som kan kopplas till det Maylor (2010, s. 370) 

beskriver som learning-by-doing. Exempel på detta är att P3 anser att lärdomar är något 

som ansamlas kontinuerligt och att P6 tycker att lärdomar kan dras från alla sorters 

projekt. P2 nämner att genom livet så fångas fler och fler erfarenheter, och därmed 

lärdomar, upp vilket kan bidra till förbättring. 

Det framhävs av både P5 och P1 att ett lyckat projekt kan användas som ett föredöme 

för framtida projekt; det är till största del något som projektledaren tar med sig för att 

statuera exempel för framtida projekt. Det är dock en bild som inte verkar delas av 

samtliga projektledare. P4 och P6 framhåller snarare att det är misslyckade eller jobbiga 

projekt som ger störst avtryck i organisationen och att det i större utsträckning är 

möjligt att lära av dessa samt ta med sig misslyckandena mer formellt för att kunna göra 

förbättrande åtgärder. P8 verkar också vara inne på ett liknande spår, i och med att 

personen ifråga tror att det är störst sannolikhet att lära sig av misslyckade projekt 

eftersom det är i sådana fall som man tvingas stanna upp och reflektera över situationen.  
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Några av erfarenheterna gick även att härleda till de specifika exemplen. Det som P3 

lärde sig från det lyckade Projekt D var framförallt att hantera myndighetskontakter på 

rätt sätt, vilket också ter sig vara av stor vikt just inom byggbranschen. Dock så nämner 

P7 att byggbranschen tros i överlag vara ganska dålig på att ta tillvara på erfarenheter 

och lärdomar från dessa. P2 anser att lärdomarna från sitt Projekt B till största del 

innebar ett konstaterande av att det lönade sig att lägga ned engagemang för att nå ett 

bra resultat.  

P7 berättar att åsikter från nyttjare var väldigt givande och även en bidragande faktor till 

att Projekt J blev lyckat. Marcusson och Ahlin (2012, s. 23) poängterar också att tankar 

från intressenter kan vara värdefulla att samla in och Cheng et al. (2005, s. 32) nämner 

att det är viktigt att projektledaren har kundfokus. Just P7 verkar ha en liknande 

inställning till dessa argument i och med att kunders åsikter nämns som en viktig 

lärdom som drogs från Projekt J. P7 menar att hen har använt sig av insikterna vid 

kommande projekt och lärt sig vikten av att låta exempelvis nyttjarna vara med och 

influera nya projekt.  

Det verkar som att projektledarna således gör genomgångar av projekten, även fast det 

ibland bara är en tanke eller diskussion. De Wit (1988, s. 169) säger att det är väsentligt 

att tänka på vad som gick bra samt mindre bra i projekt för att utveckling skall kunna 

ske, och detta är något vi uppfattar att samtliga projektledare gör då de tar med sig 

erfarenheter och lärdomar i informell eller formell form till framtida projekt. Det verkar 

finnas en enighet i att erfarenheter och lärdomar är viktigt, vilket även Kozak-Holland 

och Procter (2014, s. 254) och Cooke-Davies (2002, s. 186-189) tycker, men en 

oenighet i hur dessa bör tas tillvara på. Detta är även något som framkom i teorin där 

exempelvis Persson och Chlumska (2002, s. 13) tycker att dessa bör dokumenteras i en 

slutrapport, vilket några projektledare verkar göra. Andra projektledare mer verkar ta 

med sig dessa personligen, vilket Berggren och Lindkvist (2001, s. 215-216) tycker är 

ett bättre sätt att dela erfarenheter på. 

Projektets utfall verkar ofta även få betydelse för projektledaren som person. Ord som 

humör och självförtroende används för att beskriva hur erfarenheter från projektets 

resultat kan påverka projektledaren ifråga antingen positivt eller negativt. Detta 

illustreras också via P5’s uttryck “fjäder i hatten” som formulerades både i samband 

med lyckade och misslyckade resultats konsekvenser för den egna personen. P5 sägs 

även våga ta sig an större och mer utmanande projekt när hen lyckas inom det projekt 

som utföres. Motsatsen nämns av P7 som blir något försiktigare vid ett misslyckande. 

Det är ett tydligt exempel på hur tidigare erfarenheter kan påverka projektledarens sätt 

att arbeta på.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av denna studie samt 

rekommendationer till relevanta intressenter och till framtida forskning på området. 

Slutsatserna kommer att kopplas till problemformuleringen och syftet som angivits i 

kapitel 1 av detta arbete. 

7.1 Erhållna slutsatser 
Problemformuleringen som utformades i början av denna studie lyder som följer:  

”Hur kan utvärderingar av projekt förstås ur projektledares synvinkel?” 

Studiens syfte i helhet återfinns i avsnitt 1.3, men är kortfattat att få en djupare 

förståelse av projektledares upplevelser och utvärderingar av lyckade och misslyckade 

projekt i praktiken. Vidare ville även en insikt skapas för att förstå vad som tycktes leda 

fram till projekts utfall samt ifall erfarenheter och lärdomar av projekt tas tillvara på. 

De slutsatser som kan dras av studien är först och främst att de tillfrågade projektledarna 

verkar dela uppfattningen av att utvärderingar är något positivt och nyttigt, men att 

formella sådana ofta tenderar att falla bort av främst resursmässiga skäl och på grund av 

en brådska att komma vidare till nästa projekt. I praktiken verkar det dock som att 

utvärderingar ändå genomförs i viss utsträckning även om de inte alltid är 

dokumenterade.  

För att utvärdera projekt formulerade projektledarna sedan ett antal kriterier. Det tycks 

däribland finnas grundläggande kriterier som hade gemensamma drag med den 

traditionella järntriangeln. Dessa utvärderingskriterier förändrades dock något när 

praktiska exempel av tidigare projekt behandlades under intervjuerna; vissa av tidigare 

nämnda kriterier upprepades medan nya tillkom och andra i det närmaste helt föll bort. 

Det kan således tänkas att vissa kriterier värderas högre i praktiken och att dessa av 

projektledarna då upplevs som särskilt relevanta. I och med att projektledarna till 

exempel själva fick välja ett lyckat projekt utifrån sina respektive arbetsliv är det rimligt 

att anta att de väljer det som de upplever gick allra bäst. Det kan därför tänkas att 

kriterierna kan vara beroende av kontexten och är även något som värderas subjektivt. 

Även faktorerna verkade vara något subjektivt och kontextbaserat då flertalet faktorer 

nämndes av de olika projektledarna. Gällande faktorerna tycker vi oss även kunna se att 

dessa och kriterierna vid behandlingarna av intervjupersonernas egna exempelprojekt 

följs åt. 

Vissa kriterier är mätbara men projektledarna lägger också in personliga värderingar, 

upplevelser och relationer i sina bedömningar vid de exemplifierade projekten. Som P1 

uttryckte det formuleras kanske inte alla gånger detta i ord eller beskrivs i rapporter, 

men det är fortfarande en känsla som projektledaren kan minnas och lägga vikt vid i 

fortsättningen. Att järntriangeln således kanske skulle behöva tillägg av mått kan tänkas. 

Exempelvis nämns nöjdhet av många projektledare och även om detta kan tänkas höra 

samman med järntriangelns kvalitetskriterium så kanske nöjdheten borde vara tydligare 

uttryckt samt ha en mer framträdande roll i modellen. Både Atkinson (1999, s. 341) och 

Toor och Ogunlana (2010, s. 235-236) anser att järntriangeln borde kunna utökas vilket 

verkar vara rimliga tankar i och med att definitioner av exempelvis lyckade projekt kan 

vara något individuella (Liu & Walker, 1998, s. 213). Till viss del kan definitionerna 

också tänkas vara branschspecifika, enligt resultaten av denna studie.  
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Projektledare verkar även se till helheten av projektet vid utvärderingen och tycks ha ett 

mer nyanserat tänkande kring exempelvis misslyckanden än vad traditionell forskning 

(så som exempelvis järntriangeln) visar på. På motsvarande sätt menar flera av 

projektledarna att ett misslyckande kan, men behöver inte nödvändigtvis, handla om att 

järntriangeln fallerat helt eller delvis. Även det kan tänkas påvisa att järntriangeln och 

dess kriterier möjligtvis behöver utvecklas för att en mer fullständig och nyanserad 

skildring skall kunna skapas. En sådan bild kan tänkas vara en större hjälp för 

projektledare än vad den nuvarande klassiska järntriangeln kan anses vara, även fast 

denna fortfarande verkar utgöra en viktig bas. 

Om vi ser tillbaka på projektutvärderingar i backspegeln är det således tydligt att 

järntriangeln varit klart dominerande i fråga om utvärderingar men under årens lopp 

börjat fyllas ut med ytterligare kriterier. En sådan utveckling argumenterar Ika (2009, s. 

10-11) håller på att ske då kriterier som exempelvis nöjdhet får mer fokus. Denna studie 

stödjer detta argument i kunskapsutveckling inom exempelvis järntriangeln då nöjdhet 

och missnöjdhet är något som tydligt framkom som kriterier vid utvärdering av lyckade- 

och misslyckade projekt. 

När projektledarna ombads ge definitioner på lyckade respektive misslyckade projekt så 

märkte vi att motsatser ofta nämndes, såsom nöjdhet respektive missnöjdhet. 

Exempelvis nämnde P7 tid, budget och nöjdhet vid både definitionen av ett lyckat- och 

ett misslyckat projekt. Dock så framkom det också skillnader mellan definitionerna av 

lyckade och misslyckade projekt, som alltså inte alltid speglade varandra. Detta fann vi 

intressant då det spontant upplevs som att lyckade och misslyckade projekt skulle kunna 

beskrivas som varandras motpoler.  

Resultaten av denna studie visar även att projektledare tenderar att ta tillvara på 

lärdomar från erfarenheter av gångna projekt. Precis som vid utvärderingar är detta 

något som inte alltid görs i formell form utan är något som de flesta bär med sig “i 

bakhuvudet” till framtida projekt. Vissa projektledare hävdar att lärdomar bäst dras från 

lyckade projekt medan andra inte håller med om detta då de tycker att misslyckanden är 

sådant som de lär sig bäst av. Oavsett hur lärdomarna behandlas så verkar dock lärandet 

komma naturligt då det ofta påpekas att projektledarna kontinuerligt samlar på sig 

erfarenheter och därför även lärdomar. Det verkar även som att detta är något de aktivt 

använder sig av i framtida projekt, vilket kan indikera att projektledarna tycker att det är 

viktigt att ta till vara på dessa erfarenheter och lärdomar. 

Med avseende på problemformuleringen så menar vi att utvärderingar, utifrån de 

tillfrågade projektledarnas svar, kan vara att anse som viktiga men trots det ofta 

förbisedda. Vidare är förklaringsfaktorer, utvärderingskriterier och bedömningen av 

lyckade och misslyckade projekt något subjektivt då utvärderingar av projekt till viss 

del innehåller liknande kriterier vid definitioner men att sammanhanget får en roll i 

praktiska exempel, vilket medför en förändring bland utvärderingskriterierna. Det 

innebär att det ibland kan tolkas som att kriterierna värderas olika av de tillfrågade 

projektledarna utifrån vad det är för projekt som beskrivs. Vissa kriterier kan ses som 

mer framträdande även om det kan tänkas att det finns fler kriterier som också vägs in i 

bedömningen, trots att dessa inte uttryckligen nämns. 
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7.2 Rekommendationer till relevanta intressenter 
Denna studie hade inte för avsikt att poängtera vad som är rätt eller fel gällande 

utvärderingar och kategorisering av projekt; snarare ville vi presentera en varierad bild 

av hur detta kan ske i praktiken. För projektledarens egen skull och utveckling tror vi 

dock att det kan vara givande att fundera kring de i studien behandlade områdena samt 

också ta del av hur andra kollegor resonerar kring dessa frågor, vilket eventuellt skulle 

kunna fungera som en sorts inspiration. Vi tänker oss att inblicken i andra 

projektledares resonemang kring utvärderingar, lyckade och misslyckade projekt samt 

erfarenheter och lärdomar potentiellt skulle kunna fungera som en slags utgångspunkt 

för egen reflektion och väcka intresset för att för egen del bli klarare över sina egna 

ståndpunkter. Vår förhoppning är därmed att studiens bidrag ska upplevas betydelsefullt 

för projektledares dagliga arbete.    

På ett mer övergripande plan vill vi också råda till dialog inom respektive organisation 

kring hur utvärderingar ska hanteras; om och när de i så fall ska genomföras för att på 

bästa sätt dra nytta av erfarenheter. Att genomföra utvärderingar samt ta tillvara på 

erfarenheter och lärdomar är något som verkar vara efterfrågat av våra intervjupersoner. 

En dialog skulle således bidra med att lyfta fram personers tankar kring dessa områden 

så att organisationen kan adressera dessa på ett sätt som tillfredsställer samtliga parter.  

En tanke vi önskar väcka hos forskare inom detta område är att reflektera över vilka 

teoretiska begrepp som används. Vi upplever att det finns en risk för att 

forskningsresultat inte tilltalar projektledare om man använder andra, främmande 

begrepp eller gör distinktioner som praktikerna inte kan relatera till sitt eget arbete. 

Detta upptäckte vi framförallt i samband med intervjuerna då de tillfrågade 

projektledarna i flera fall inte var bekanta med ord som till exempel 

utvärderingskriterier eller faktorer, vilka är desto mer framstående i litteraturen.  

7.3 Rekommendationer till framtida forskning inom området 
Vi valde att genomföra denna studie med fokus på projektledarnas syn på och 

erfarenheter av projektutvärderingar. Ett förslag är att i framtida studier istället studera 

uppfattningarna om lyckade respektive misslyckade projekt ur andra perspektiv. 

Potentiellt skulle personer med andra funktioner kunna ha andra mått på framgång eller 

misslyckande, då det anses vara väldigt subjektivt, vilket vi också anser skulle vara 

intressant att jämföra mot projektledaren. Således skulle det kunna vara givande att 

studera hur exempelvis en annan medlem av projektgruppen eller styrgruppen definierar 

och bedömer framgång och kontrastera detta mot tidigare forskning på området.  

Vid genomförande av en studie med större tidsramar skulle också till exempel 

observationer kunna användas som metod för att ytterligare ta fasta på det praktiska 

perspektivet. En förutsättning är dock att lyckas fånga upp projekt i rätt fas alternativt 

ha möjlighet att följa ett helt projekt från start för att på det sättet observera den 

fullständiga processen genom en case-studie.  
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8 Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer de sanningskriterier som är kopplade till kvalitativ forskning att 

behandlas för att läsaren lättare skall kunna skaffa sig en åsikt om studiens akademiska 

tyngd. 

Enligt Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994), refererade i Bryman och 

Bell (2013, s. 402), bör kvalitativ forskning bedömas i kvalitet och det föreslås då två 

grundläggande bedömningskriterier att använda sig av: trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten och äktheten delas vidare upp i delkriterier som kommer behandlas 

nedan. 

8.1 Trovärdighet 
Som tidigare nämnt så delas trovärdigheten upp i olika delkriterier, dessa är: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013, s. 402). 

 

Figur 4. Sanningskriterier - Trovärdighet 

Tillförlitlighet 

Kriteriet som kallas för tillförlitlighet används för att beskriva ifall studien är trovärdig i 

sina beskrivningar (Bryman & Bell, 2013, s. 403), vilket är något som vi haft i åtanke i 

samband med genomförandet av denna studie. Bland annat så har det varit viktigt att ta 

hänsyn till de etiska aspekter som behandlats i avsnitt 4.7. Det har även varit viktigt att 

säkerställa att de tolkningar som görs av den sociala verkligheten som de intervjuade 

beskriver ej behandlas på ett sätt som kan anses vara missvisande. På grund av detta så 

erbjöds, som tidigare nämnt, respondentvalidering för att säkerställa att det 

transkriberade materialet faktiskt överensstämde med vad som framkom under de 

genomförda intervjuerna. Just respondentvalidering är något som Bryman och Bell 

(2013, s. 403) och vi själva anser ökar tillförlitligheten till studien. 

Överförbarhet 

Då en kvalitativ studie eftersträvar djup istället för bredd och har ett fokus i att försöka 

förstå det unika hos det studerade (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404) så kan det därför 

anses svårt att uppnå någon större överförbarhet med denna studie. Det som dock gjorts 

för att öka överförbarheten något är att en tabell, som ger översikt av de intervjuade och 

intervjun, har sammanställts (tabell 1). Informationen kan då vara ett hjälpmedel för att 

bedöma överförbarheten. Detta kan kopplas till att de intervjuades svar måste behandlas 
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utifrån det sammanhang där intervjuerna genomfördes. Lincoln och Guba (1985, s. 316) 

refererade i Bryman och Bell (2013, s. 404) resonerar att kontexten måste tänkas på för 

att se om resultaten ”håller streck även i någon annan kontext eller situation, eller i 

samma kontext vid en senare tidpunkt, är en empirisk fråga”. 

Pålitlighet 

Guba och Lincoln (1994) refererade i Bryman och Bell (2013, s. 405) argumenterar för 

att pålitligheten i en studie kan stärkas om det görs en noggrann genomgång av 

forskningsprocessen och dess faser. Detta är något som vi försökt uppfylla med den 

praktiska metoden, kapitel 4, i denna studie där det beskrivs förberedelser inför 

intervjuerna, genomförande av intervjuerna samt bearbetning och tolkning av materialet 

som framkom under intervjuerna. 

Bekräftelse 

Bekräftelsen syftar till att försöka säkerställa att forskarna “agerat i god tro”, det vill 

säga att forskarna ”inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning” (Bryman & 

Bell, 2013, s. 405). I och med att det är önskvärt att säkra etiska aspekter har eventuellt 

ledande eller spekulerande frågor försökt uteslutas från studiens intervjumall. Som 

tidigare nämnt har även respondentvalidering använts som ett led i att säkerställa att 

materialet som framkom i samband med empiriinsamlingen inte påverkas av våra egna 

värderingar.  

8.2 Äkthet 
Även äktheten är uppdelade av Guba och Lincoln (1994) refererade i Bryman och Bell 

(2013, s. 405) i olika delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. I detta arbete har vi valt att 

slå samman de fyra sistnämnda kriterierna till ett gemensamt kriterium: autenticitet. 

 

Figur 5. Sanningskriterier - Äkthet 
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Rättvis bild 

Detta kriterium syftar till att undersöka om studien ger en rättvis bild av det som 

studeras (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Då denna studie vill ge insikt i projektledares 

upplevelser och tankar så ges den mest rättvisa bilden om det just är projektledare som 

intervjuas. I och med att alla åtta intervjuer skett med projektledare är därför studien 

vinklad efter deras tankar, vilket i detta fall kan ses som något positivt just på grund av 

det är projektledarnas synvinkel som eftersträvas. Dock så kan det även vara intressant 

att intervjua andra projektintressenter i framtida studier för att se om det finns skilda, 

eller liknande, åsikter dem emellan. 

Autenticitet 

Autenticiteten syftar till att ge undersökningspersonerna en bättre förståelse av sina 

sociala miljöer, bidra till att de kan förändra sina situationer och medverka till att 

undersökningspersonerna kan vidta åtgärder samt agera i sina givna sociala situationer 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom att undersöka projektledares tankar så kan de 

slutsatser som framkom tänkas bidra till att både andra projektledare och utomstående 

kan förbättra sina förståelser kring det studerade ämnet. 
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Appendix 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi vill börja med att tacka så mycket för att du vill ställa upp på en intervju! Det är 

väldigt värdefullt för vårt arbete och din medverkan är mycket uppskattad. Vi vill med 

detta brev åter presentera oss och vår studie samt ge information om de frågor som 

kommer att behandlas under den kommande intervjun.  

Vi heter Evelina Frohm och Ida Sollander och är båda studenter på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Under våren 2015 genomför vi vårt 

examensarbete och vi har valt en inriktning mot projektledning. Studien har till syfte att 

generera en djupare förståelse för hur projektledare utvärderar projekt i praktiken, vad 

som kan tänkas leda fram till utfallet samt vilka erfarenheter och lärdomar som dras 

utifrån detta. 

För att kunna genomföra studien vänder vi därför oss till dig i ditt arbete som 

projektledare. Intervjun beräknas ta 40-60 minuter och du väljer själv om du vill vara 

anonym. Du kan även under intervjuns gång välja att inte svara på frågor och du har 

också möjlighet att avbryta intervjun vid behov. Om du av någon anledning inte längre 

vill ingå i studien så kan du även framföra detta och dina svar kommer då inte användas. 

Om du önskar kan materialet som framkom under intervjun skickas till dig för 

godkännande innan detta används i studien. 

På nästa sida återfinns en översiktlig intervjumall. Intervjuns upplägg medför dock att 

följdfrågor kan tillkomma, beroende på hur intervjun utvecklar sig, men vi kommer i 

huvudsak att hålla oss till strukturen i denna mall under intervjun. 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Frohm 

Ida Sollander 
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Intervjumall  

Bakgrundsfrågor 

● Skulle du kunna berätta lite om dig själv och ditt jobb som projektledare? 

● Har du någon utbildning inom projektledning? 

● Hur länge har du jobbat med projekt och projektledning?  

● Vilka sorters projekt har du tidigare erfarenheter ifrån? 

● Är det skillnader mellan hur du som projektledare jobbar beroende på projekt? 

● Görs någon utvärdering av projekt du arbetat med (av dig som projektledare 

eller någon utomstående) och används kriterier? 

 

Lyckade projekt och erfarenheter från dessa 

● Vad är ett lyckat projekt för dig?  

● Har du något exempel på ett eller flera lyckade projekt utifrån ditt arbetsliv? 

● Vad upplevde du ledde fram till detta/dessa lyckade resultat? 

● Togs erfarenheter och lärdomar till vara på från detta lyckade projekt? 

● Påverkade detta/dessa lyckade projekt ditt sätt att leda nya projekt? 

● Vilken betydelse får det lyckade projektets resultat (personligen, för dig som 

projektledare och för organisationen)? 

 

Misslyckade projekt och erfarenheter från dessa 

● Vad är ett misslyckat projekt för dig? 

● Har du något exempel på ett eller flera misslyckade projekt utifrån ditt arbetsliv?  

● Vad upplever du orsakade att utfallet blev misslyckat? 

● Togs erfarenheter och lärdomar till vara på från detta misslyckade projekt?  

● Påverkar detta/dessa misslyckade projekt ditt sätt att leda nya projekt? 

● Vilken betydelse får det misslyckade projektets resultat (personligen, för dig 

som projektledare och för organisationen)? 
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