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Abstract 

More than half of the implemented IT-projects go over budget, deadline or simply fail. The 

processes in an IT-project requires technical competence to be present among the project 

participants to ensure the achievement of business goals and to make organisations 

competitive. The success of an IT-project largely depends on the project manager which 

makes it interesting to further investigate what impact the project manager’s technical 

competence has on the project. Previous research shows differing opinions whether 

technical competence is considered important for the project manager to be successful or 

not. In this study we focused on this question from project participators perspective. We 

have investigated this by a qualitative study that employed semi-structured interviews. Five 

interviews was done with as many respondents, were all respondents had participated in 

software development projects. The results of the study shows that it is not the project 

manager's responsibility to neither discuss, nor perform, technical tasks. The project 

manager’s responsibility is to push the project forward, by organizing and planning the 

project together with motivating the participants to work towards the goal. Technical 

competence can however be an efficient resource for the project manager. The study shows 

that it is easier to communicate with technical project participants by possessing technical 

competence. Moreover, the study concludes that the constellation of the project may alter 

the significance of technical competence for the project manager. A project consisting of 

junior project participants tends to be is in more need of a technical competent project 

manager than a project consisting of senior project participants. 
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1. Inledning 

Visste du att det är fler IT-projekt som går över budget och deadline eller helt enkelt 

misslyckas än de som faktiskt lyckas? (Al Neimat, 2005). Khan et al. (2014) menar att 

projektledaren utgör en av framgångsfaktorerna för lyckade projekt och det finns litteratur 

som belyser att teknisk kompetens är viktig hos en projektledare i 

mjukvaruutvecklingsprojekt (Wateridge, 1997; Shi & Bennett, 1998; Sodhi & Sodhi, 2001; 

Cadle & Yeates, 2008). Den tekniska kompetensen visar sig viktig bland annat under 

planerings- och organiseringsprocessen, menar Wateridge. Cadle & Yeates påpekar att, för att 

uppnå de mål och krav som ställs på mjukvaruutvecklingen, måste projektledaren besitta 

teknisk kompetens. Samtidigt finns det studier som pekar på att teknisk kompetens hos 

projektledaren inte är nödvändig för att projektet ska lyckas, att det finns viktigare 

kompetenser för projektledning som till exempel ledarskapskompetens och 

relationskompetens (Geoghegan & Dulewicz, 2008; Jalil & Shahid, 2008; Khan et al., 2014; 

Verner & Evanco, 2005). Verner & Evanco menar att det inte finns någon direkt korrelation 

mellan ett lyckat projekt och en projektledare med erfarenheter inom mjukvaruutveckling. 

Däremot påpekar dem att projektledarens förmåga att kommunicera och erhålla goda 

relationer med projektmedarbetarna är positivt associerade med projektets framgång. 

Inom mjukvaruutveckling är vikten av teknisk kompetens av betydelse då 

mjukvaruutveckling som koncept kan vara en komplex process inom IT-projekt, detta 

eftersom mjukvaruutveckling dels är kontextberoende, men också att underliggande 

processer kräver en hög grad av teknisk kompetens (Pattit & Wilemon, 2005; Sodhi & Sodhi, 

2001). Det kan innefatta moment som programmering, testning, utvärdering, drift och 

implementation i en given kontext. Alla dessa moment kräver specifik teknisk kompetens.  

Haggerty (2000) menar att teknisk kompetens hos projektledaren kännetecknas av 

förståelsen för teknologin, de tekniker som används och förhållandet mellan teknologierna 

som används, den ska ge projektledaren möjlighet att se vilka alternativ det finns inom 

teknologin och säkerställa de tekniska specifikationerna. Khan et al. (2014) understryker att 

teknisk kompetens hos projektledaren utgörs av kunskaper relaterade till projektets kontext. 

För projektledarens del råder det delade meningar om vilken betydelse den tekniska 

kompetensen hos projektledarens har, om den är nödvändig, för att uppnå goda resultat 

inom mjukvaruutvecklingsprojekt.   

Det vi vill undersöka med denna studie är huruvida den tekniska kompetensen hos en 

projektledare inom mjukvaruutveckling har betydelse för projektets framgång, detta utifrån 

projektmedarbetares perspektiv. Det här är ett område som saknar insikter ur ovanstående 

synsätt i dagsläget och vi har inte funnit någon forskning som explicit tar upp teknisk 

kompetens i mjukvaruutvecklingsprojekt och betydelsen av denna kompetens ur detta 

perspektiv. Med denna studie vill vi öka förståelsen kring området. Har den tekniska 

kompetensen en betydelse för projektledarens förmåga att planera, koordinera och 

organisera projektet så att det lyckas? Påverkar den projektledarens förmåga att 

kommunicera med sina projektmedarbetare? Har den tekniska kompetensen betydelse för 

vilka förutsättningar projektmedarbetarna har att utföra sitt arbete? Påverkar den tekniska 

kompetensen relationen mellan projektledare och projektmedarbetare? 
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1.1 Problemformulering 

Projektledarens kompetens är en faktor för huruvida projektets resultat är positivt eller inte 

(Keil et al., 2003). Men vilket betydelse har teknisk kompetens hos en projektledare? Vi 

ställer oss den här frågan med hänsyn till mjukvaruutvecklingsprojekt och teknisk kompetens 

inom ramen för projektet. Projekt går över deadline och budget (NyTeknik, 2006; Techworld, 

2013) och då vi läser om dessa misslyckade IT-projekt riktas vår uppmärksamhet till 

projektledaren vars tekniska kompetens kan vara av betydelse för misslyckandet. 

Med hänsyn till projektledaren som en framgångsfaktor i mjukvaruutvecklingsprojekt som 

vi tog upp under föregående punkt vill vi gräva djupare och undersöka den tekniska 

kompetensen hos projektledare och vilken betydelse den har i IT-projekt utifrån 

projektmedarbetarnas perspektiv. Frågeställningen vi utgår ifrån är således: 
 

 Vilken betydelse har den tekniska kompetensen hos projektledaren utifrån 

projektmedarbetares perspektiv? 

1.2 Syfte 

Syftet med vår valda studie är att undersöka betydelsen av teknisk kompetens i 

projektledningen för mjukvaruutvecklingsprojekt utifrån projektmedarbetares perspektiv.  Vi 

vill skapa en ökad förståelse för projektledning och hur teknisk kompetens hos 

projektledaren påverkar projektet som helhet genom att besvara ovanstående frågeställning.  

 1.3 Avgränsning 

Studien ämnar undersöka betydelsen av teknisk kompetens hos projektledaren inom 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Kontexten för vår studie är IT-projekt, eftersom innebörden av 

IT-projekt spänner över ett stort område, har vi valt att avgränsa oss till mjukvaruutveckling. 

Studien kommer inte heller att beröra och kontrastera systemutvecklingsmetoder. Vi lade 

fokus på ämnet ur projektmedarbetares perspektiv till skillnad från projektledarens. Därmed 

strävade vi efter att samla data till studien från personer som arbetat som 

projektmedarbetare inom mjukvaruutvecklingsprojekt. Vårt mål var att avgränsa oss till 

personer med erfarenheter från ämnet oavsett vilka tekniskt orienterade roller de haft i 

mjukvaruutvecklingsprojekten. I slutändan bestod dock majoriteten av respondenterna utav 

utvecklare bortsett från en testare och en drift-/implementationsexpert.  
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2. Relaterad forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera och tolka forskning inom området. Vi börjar med att 

redogöra för vad teknisk kompetens innebär för en projektledare inom mjukvaruutveckling. 

Vi fortsätter med att beskriva två andra framstående kompetenser hos projektledaren som 

tillsammans med teknisk kompetens är karaktäristiska för just mjukvaruutveckling. Sedan 

presenterar vi teknisk kompetens ur två perspektiv, som en primär framgångsfaktor för 

projektledaren och teknisk kompetens som en sekundär faktor. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning kring hur teknisk kompetens påverkar relationen mellan projektledaren 

och projektmedarbetaren. 

2.1 Begreppet teknisk kompetens 

Bonn & van der Klink (2002) benämner kompetens som en användbar term för att brygga 

gapet mellan utbildning och de krav som kretsar kring att utföra ett arbete. Ahmed (2012) 

och Capretz & Ahmed (2010) är eniga i att teknisk skicklighet inom mjukvaruutveckling 

refererar till tekniskt kunnande och förmågor som en individ måste ha för att klara av de 

utmaningar som är förknippade med rollen. Khan et al. (2014) menar att teknisk kompetens 

hos projektledaren utgörs av kunskaper relaterade till projektets kontext. Enligt Haggerty 

(2000) och El-Sabaa (2001) definieras teknisk kompetens hos projektledare inom 

mjukvaruutveckling som kunskap och skicklighet för att effektivt hantera och distribuera IT i 

affärsverksamheter. Den tekniska kompetensen ger dem möjlighet att bedöma de 

teknologiska alternativen, välja, övervaka och hantera de tekniskt involverade individerna 

och säkerställa att man möter de tekniska specifikationerna.  

Jalil & Shahid (2008) beskriver att en tekniskt kompetent projektledare förstår tekniska 

krav som hårdvaruplattform, kodoptimering, test och felsök, programspråk samt 

arkitekturens begränsningar. Den tekniskt kompetente projektledaren förstår utvecklarnas 

tekniska vokabulär, hjälper dem arbeta effektivt och översätter utvecklarnas behov till termer 

som förstås av individer från affärsverksamheten. Sukhoo et al. (2005) nämner hard skill 

som en benämning för teknisk skicklighet inom ramen för ett område. Inom 

mjukvaruutveckling används benämningar som hard skill, technical skill, technical 

knowledge och technical competence. Teknisk kompetens är benämningen vilken även 

omfattar både skicklighet och kunskap.  

2.2 Framstående kompetenser hos projektledaren 

För att vara en framgångsrik projektledare kan det behövas en mängd kompetenser, 

förmågor och personliga attribut. Wateridge (1997) menar att en projektledares kompetenser 

kan liknas vid ett pussel, vilket aldrig kommer vara komplett eftersom projektledning är en 

komplex disciplin där ingen någonsin kommer att kunna bemästra alla dess aspekter. Cadle 

& Yeates (2008) betonar vikten av att, “regardless of whom they interact with, project 

managers must be seen to be professional and competent by all who watch them.” (s. 404). 

Förutom ledarskapskompetens och teknisk kompetens finns det två andra kompetenser som 

är centrala för en projektledare inom specifikt mjukvaruutveckling. Det handlar om 

affärsverksamhetskompetens och relationskompetens. Affärsverksamhetskompetensen 

används av projektledaren för att göra det möjligt att tillämpa IT i verksamheter och 
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därigenom uppnå utsatta affärsmål enligt överenskommelse och utifrån kravställning (Lee et 

al., 1995; Haggerty, 2000; Bassellier & Benbasat, 2004; Taylor & Woelfer, 2009). 

Relationskompetensen bygger på att interagera, kommunicera, uppmuntra, stödja och 

därigenom skapa goda relationer med individer i projektgruppen, beställare, intressenter och 

ledning (Lee et al., 1995; Haggerty, 2000; Bassellier & Benbasat, 2004; Taylor & Woelfer, 

2009).  

2.3 Teknisk kompetens ur olika perspektiv 

2.3.1 Teknisk kompetens - en primär faktor 

Inom mjukvaruutveckling är det vanligt förekommande att börja karriären via tekniska roller 

för att samla på sig kunskap och erfarenhet, Colomo-Palacios et al. (2012) gör en studie om 

att identifiera teknisk kompetens för mjukvaruutvecklare och föreslår en dubbel karriärväg 

inom mjukvaruutveckling som börjar med tekniska roller vilka sedan mynnar ut i 

gruppledar- eller projektledarroller, därefter utvecklas man parallellt inom företaget 

beroende på utvecklingen av sina tekniska eller administrativa kompetens. De identifierar en 

karriärväg från junior programmerare till ledare inom IT som den vanligast förekommande i 

studien. 

 

“Alla ledare, även projektledare, behöver ha kunskap om det teknikområde och den 

verksamhet de finns i för att kunna agera trovärdigt i ledarrollen. Det handlar om 

teknik, produkter och kunder. Den ledare som har svag förankring i teknik och 

verksamhet får svårt att agera trovärdigt och med handlingskraft.” (Jansson & Ljung, 

2004, s. 16) 

 

Sodhi & Sodhi (2001) hävdar att en projektledare inom mjukvaruutveckling inte kan leda en 

grupp bestående av tekniskt kompetenta individer utan att ha baskunskaper kring det som de 

olika individerna i gruppen arbetar med. En projektledare bör också ha kunskap kring de 

tekniska aspekterna som existerar inom organisationen. Vidare menar Sodhi & Sodhi att 

projektledare som är bevandrad i aktuella tekniker på området har bättre förutsättningar för 

att analysera användarnas behov, designa system, utveckla mjukvara och leverera en produkt 

som tillgodoser användarnas behov i slutändan. Wateridge (1997) menar att IT-projekt är 

tillfälliga där krav och mål till en början är vaga. Flexibilitet och enkelhet beträffande verktyg 

och tekniker är viktiga aspekter. Därför måste projektledare kunna hantera de verktyg och 

tekniker som krävs inom projektets kontext. Vidare uttrycker Wateridge (1997) att teknisk 

skicklighet kommer att vara viktigt för att kunna planera och organisera projektet. IT-projekt 

är dessutom olikt projekt inom andra områden på grund av de utmaningar som existerar 

kring att uppnå kvalitet och tillfredsställelse. En kompetent projektledare måste därför ha 

skicklighet inom administration, teknik, relationer, affärsverksamhet och politik (Wateridge, 

1997).  

Enligt Görling (2009) har titeln teknisk projektledare uppstått till följd av tidigare 

tillkortakommanden inom mjukvaruutveckling, då projektledare utan erfarenhet på området 

har misslyckats med att leda projekten. Görling (2009) och Jalil & Shahid (2008) är överens 

om att en teknisk projektledare är en person som innehar generell ledarskapskompetens, 
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men också teknisk kompetens inom mjukvaruutveckling. Denna titel kan ses som en 

motreaktion mot trenden med att projektledare utan teknisk kompetens inom området har 

försökt leda mjukvaruutvecklingsprojekt och misslyckats (Görling, 2009).  

Jalil & Shahid (2008) hävdar att i vissa organisationer har rollen teknisk ledning 

introducerats mellan utvecklarna och projektledare som saknar teknisk kompetens, vilket har 

visat sig vara en framgångsrik lösning. Cadle & Yeates (2008) hävdar att projektledare 

behöver teknisk kompetens för att ha en god uppfattning om de tekniska krav som projektet 

kräver för att affärskraven ska kunna urskiljas och uppnås. Fisher (2011) beskriver att teknisk 

kompetens är minst lika viktig som relationskompetens. För att vara en effektiv projektledare 

måste man ha både teknisk och relationell kompetens för att kunna leverera i projektet. Shi & 

Bennett (1998) gör en kvantitativ studie kring kompetenser hos ledare inom IT och finner att 

framgångsrika ledare i synnerhet bör ha teknisk kompetens och 

affärsverksamhetskompetens. De menar att speciellt teknisk kompetens är väldigt kritisk för 

ledare inom IT eftersom informationssystem och teknik avser att göra affärsverksamheter 

och företag konkurrenskraftiga. 

2.3.2 Teknisk kompetens - en sekundär faktor 

Det råder delade meningar om teknisk kompetens som framgångsfaktor. Taylor & Woelfer 

(2009) menar att det inom IT-området är vanligt förekommande att man befodras till 

projektledare baserat på sin tekniska kompetens. Ändå anses ledarskapskompetens och 

relationskompetens vara rankade högre än teknisk kompetens. Raccoon (2006) understryker 

att ingen lär sig att leda genom att förbättra sin tekniska kompetens, ledare inom 

mjukvaruutveckling måste förbättra sin ledarskapskompetens för att vara framgångsrika.   

Enligt Jalil & Shahid (2008) hade man förr i tiden en missuppfattning om att 

projektledare bör ha en god teknisk kompetens. Man hade tankar om att projektledare med 

god teknisk kompetens kunde påverka utvecklarna och leda dessa mer framgångsrikt. 

Förnekelse mot icke-tekniska faktorer anses vara den huvudsakliga orsaken till 

misslyckande. Reich & Sauer (2010) understryker detta och menar att projektledare inom IT 

som kommer från en teknisk bakgrund inte alltid är utrustade med kompetenser för att leda 

andra människor. Trots detta anses teknisk kompetens till en viss del vara till hjälp för en 

projektledare inom mjukvaruutveckling, men ledarskapskompetens och relationskompetens 

anses vara viktigare faktorer (Verner & Evanco, 2005; Jalil & Shahid, 2008). Enligt Fisher 

(2011) har det på senare år skett en utveckling kring uppfattningen om att generell 

ledarskapskompetens på egen hand inte skapar en framgångsrik projektledare, den bör 

kombineras med kompetens på det relationella planet för att bygga långvariga och sunda 

relationer med projektmedarbetare. Geoghegan & Dulewicz (2008) gör en studie kring om 

projektledarens kompetenser leder till framgång, de finner att ledarskapskompetens är den 

kompetensen som främst är förknippad med projektframgång. 

Studier på området kring teknisk kompetens som framgångsfaktor hos projektledaren har 

riktat in sig på ett urval av respondenter på ledande positioner inom mjukvaruutveckling. 

Jalil & Shahid (2008) gör en ovan nämnd kvantitativ studie riktat till tekniska projektledare i 

Pakistan, de menar att en projektledare bör ha teknisk kompetens men inte nödvändigtvis på 

djupet i form av expertis. De tillägger dock att en framgångsrik projektledare även måste 

kunna hantera utvecklare i projektgruppen, resurser, tid, kommunikation, samt eventuella 
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risker som uppkommer. Alm & Carlioth (2011) är eniga i detta beträffande deras kvalitativa 

studie kring teknisk kompetens, de konstaterar att teknisk kompetens inte är en primär 

faktor för att lyckas i rollen som specifikt teknisk projektledare. Vidare menar de dock att den 

tekniska kompetensen avsevärt underlättar kommunikation och interaktion med utvecklare.  

2.4 Konsten att leda tekniskt kompetenta individer 

Inom mjukvaruutveckling är det enligt Raccoon (2006) önskvärt för utvecklarna att ledas av 

effektiva ledare eftersom de vill lyckas, utvecklas, bidra och känna att det de gör betyder 

något. Utvecklare dras till ledare som hjälper dom uppnå sina mål. Raccoon (2006) och 

Napier et al. (2009) är överens om att komma från en teknisk bakgrund och att ha utmärkt 

teknisk kompetens ger projektledaren trovärdighet bland utvecklarna. Raccoon (2006) 

menar att projektledare måste vara trovärdiga ur utvecklares perspektiv för att de ska tro på 

dem som ledare. Har man gått från en tidigare teknisk roll, stigit i graderna, kan tala samma 

språk som utvecklarna samt varit en ledare under många år, ökar acceptansen och 

förtroendet till att projektledaren är värd att följa. Wateridge (1997) understryker detta, men 

beskriver också att förutom att teknisk kompetens kan öka trovärdigheten i ögonen hos 

tekniska individer, är det vanligt att projektledare av den anledningen klamrar sig fast vid 

tanken om att deras primära kompetens måste bestå av programmering och andra tekniska 

aspekter. Enligt da Silva et al. (2011) tenderar projektledare att “... value technical 

competence as one of the most important criteria in team building, and this is consistent with 

the technical nature of the job.” (s. 62).  

Lee et al. (2010) menar om projektledaren kan bidra med tekniskt kunskapsbyggande i 

form av förslag och stöd till projektgruppen ökar chansen att individerna är villiga att lita på 

projektledaren och ser denne som professionell och kompetent, detta bygger tillit och 

förtroende ur projektgruppens perspektiv. Att leda andra individer innebär att delegera och 

ge instruktioner, Napier et al. (2009) uttrycker att i vissa situationer kan projektledarens 

tidigare tekniska bakgrund göra det svårare att delegera arbetsuppgifter. En projektledare 

som är mer intresserad att utföra arbetsuppgifter själv istället för att delegera arbetsuppgifter 

till andra kan då anses vara inkompetent på andra kompetensområden, tillexempel relation 

och ledarskap. Goda relationer bygger på tillit och enligt Kadefors (2004) är det essentiellt 

för en projektledare att bygga lojalitet hos projektgruppen för att båda parter ska kunna visa 

respekt för varandra och vad man står för. Hyväri (2006) menar att framgångsrika projekt 

leds av individer med en god balans mellan teknisk kompetens och ledarskapskompetens 

vilka är internt relaterade till projektgruppens motivation och externt relaterat till beställares 

och intressenters intressen och strategier.  
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3. Forskningsmetodik 

3.1 Metod 

Om vi arbetar för att åstadkomma något, må det vara en produkt eller en tjänst, arbetar vi 

ofta efter vissa arbetssätt eller metoder. I detta fall vill vi undersöka ett specifikt område och 

valet av metod var inte helt uppenbar. Det är svårt att veta vilket metodval som skulle ge oss 

de mest realistiska resultaten samtidigt som metodvalet kan hjälpa oss igenom 

problemområdet och forskningsunderlaget. Vi skaffade oss således kunskap om både det 

kvalitativa och det kvantitativa metodvalet för att få förutsättningar att slutligen göra ett 

strategiskt metodval. 

Vi ville använda oss av den forskningsmetod som ger oss ett stabilt ramverk att arbeta 

strukturerat efter och hjälper oss genom undersökningen, men vi vill understryka att 

metoden inte ger oss svar på de frågeställningar vi har utan fungerar som instrument för att 

säkerställa så sanningsenliga resultat som möjligt. 

3.2 Kvalitativt metodval 

Valet blev en kvalitativ ansats. Holme & Solvang (1997) menar att inom ramen för ett 

kvalitativt metodarbete försöker forskaren få ökad förståelse för sitt aktuella 

forskningsområde inom den explicita kontexten istället för att skapa en övergripande 

problemformulering över ett större område.  

Holme & Solvang (1997) går igenom karakteristiska drag hos ett kvalitativt metodval och 

med tanke på att en kvalitativ ansats ofta präglas av intervjuer, djupare undersökningar inom 

given kontext och närhet till studieobjektet anser vi att en kvalitativ ansats är det som passar 

bäst i vårt arbete. Att tidigare forskning som kan relateras till vårt ämne även utgått från ett 

kvalitativt metodval bidrog till valet av en kvalitativ ansats (Rosén, 2008; Alm & Carlioth, 

2011; Nordlander et al., 2014). 

Semistrukturerade intervjuer kan enligt Hedin (1996) definieras som en intervjuform där 

man utgår från en frågedomän istället för att ställa exakta frågor som man gör i en 

strukturerad intervju. Att använda oss av semistrukturerade intervjuer kändes naturligt då 

syftet med dessa stämmer överens med det mål vi ville uppnå. Vi som forskare ville påverka 

respondenterna och deras svar på frågorna i minst möjliga mån och såg hellre att de vi 

intervjuade fick påverka och styra samtalet, något som Holme & Solvang (1997) anser att 

semistrukturerade intervjuer ämnar att uppnå.  

Trots att semistrukturerade intervjuer präglas av öppenhet och frihet gentemot 

respondenterna är det viktigt att vi som forskare vet vilken sorts kunskap det är vi vill få ut av 

undersökningen och har en klar bild av vad syftet med studien är. Det är även viktigt att vi 

införskaffar oss kunskap om ämnet genom förundersökning innan intervjuerna blir aktuella, 

detta för att kunna ställa relevanta frågor i relation till syftet och problemformuleringen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Följaktligen gjordes en litteratursökning innan intervjuerna genomfördes. Vi sökte 

litteratur som berörde vårt valda studieämne för att på så sätt kunna ställa relevanta frågor 

när det väl var dags att genomföra intervjuerna. Efter litteratursökningen gallrade vi ut ett 

intervjuunderlag som ligger till grund för intervjuerna (Bilaga 1). 
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Vidare har vi följt Holme & Solvangs (1997, s. 174) resonemang kring strukturen i ett 

frågeschema. Enligt given frågestruktur bör vi inte inleda intervjun med vad som kan anses 

vara kontroversiella frågor, det är bättre att börja med faktabaserade frågor. I det inledande 

skedet av intervjun ställdes följaktligen allmänna frågor, frågor som har ett stort spektrum av 

svar för att bilda ett brett underlag till uppföljningsfrågor som är av mer detaljrik och 

möjligtvis personlig karaktär. 

3.2.1 Urval 

I urvalet av respondenter har vi försökt fånga de kompetenser vi anser är relevanta i vårt 

ämne. Personerna som intervjuas genomsyras exempelvis av IT-kunskap och samtliga har 

varit delaktiga i IT-projekt som har innefattat mjukvaruutveckling. Holme & Solvang (1997) 

betonar vikten av att hitta rätt personer i urvalet. 

 

“Får vi fel personer i vårt urval kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i 

relation till den utgångspunkt vi hade när vi började” (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 

 

Vidare skedde urvalet varken slumpmässigt eller tillfälligt, istället kontaktades på förväg ett 

antal intressanta företag som faller inom ramen för undersökningen med funderingen om de 

kunde avvara tid för några intervjuer. Det tillvägagångssättet är det som utmärker den 

kvalitativa ansatsen, urvalet ska ske på ett organiserat sätt och man utgår från vissa kriterium 

som forskaren på förhand satt upp (Holme & Solvang, 1997). 

Totalt utfördes fem intervjuer med lika många respondenter där differensen i tid för varje 

intervju varierade mellan 20-60 minuter. Att det uppstod skillnader i tid kan bero på att 

erfarenheten för respektive respondent inte var densamma, vissa hade mer erfarenhet inom 

aktuellt ämne och vissa hade mindre. Det är även värt att påpeka att vårt urval består av 

personer som arbetar på företag inom Umeå kommun. 

3.2.2 Genomförande 

Samtliga intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats, detta för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma, något som Holme & Solvang (1997) 

understryker vikten av. Alla som skulle delta i en intervju fick mail om intervjun där vi i stora 

drag förklarade vad intervjun skulle gå ut på och vad den handlade om men vi gav ändå en 

mer detaljrik beskrivning av intervjun då vi mötte upp respektive respondent och förklarade 

att syftet med intervjun var att öka förståelsen för den tekniska kompetensen hos 

projektledaren och dess betydelse för projektet. 

Det har även ingått en planering för hur intervjuarbetet skulle läggas upp. Vi har följt 

delar av den mall som Kvale & Brinkmann (2009, s. 118) beskriver som en uppsättning 

riktlinjer som kan vara till hjälp under forskningen som kan vara en kaotisk resa och dessa 

riktlinjer ska då hjälpa oss som forskare att hålla fast vid vår ursprungliga vision av studien. 

Den kanske viktigaste aspekten i vår studie var tematiseringen, alltså klargöra syftet med 

studien och vad det är vi vill ha ut för sorts information från intervjuerna. Innan intervjuerna 

genomfördes besvarade vi alltså frågor som varför är denna undersökning viktig? och vad 

är det vi vill få ut av den här undersökningen? för att informationen från intervjuerna ska 

vara till nytta för vårt studieämne. En överblick av hur arbetet med undersökningen skedde 
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kan skådas nedan, i figur 1, som är skapad med inspiration utifrån de riktlinjer Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 118) beskriver. 

 

 Figur 1. En övergripande modell över hur arbetsgången gick under undersökningsarbetet. 

Varje intervju spelades även in via inspelningsfunktionen på en smartphone för att 

underlätta analyseringen av informationen vi fick under intervjuerna. Vi påpekade även att 

intervjun skulle spelas in och frågade efter respondentens samtycke till detta. Valet att spela 

in intervjun, istället för att exempelvis föra anteckningar under tiden för intervjun, gjordes på 

grund av att vi genom att spela in intervjun kan fokusera mer på ämnet och dynamiken i 

samtalet. Skulle vi fört anteckningar kan det ha distraherat oss och förstört samtalsflödet 

som byggs upp under samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). Spelar vi in samtalet kan vi också 

gång på gång spela upp det igen för att höra saker vi inte skulle ha möjlighet att registrera 

genom anteckningar, såsom tonläge och sinnesstämning. 

Nedan kan ni se en tabell som sammanställer intervjuerna i form av respondent, vilka 

roller de har i mjukvaruutvecklingsprojekt, erfarenhet och tidsåtgång för respektive intervju. 

 

Tabell 1. I tabellen får ni en överblick av intervjuerna som har genomförts i studien där ni 

får veta respondentens roll, erfarenhet inom området samt tidsåtgång för intervjun. 

3.2.3 Forskningsetik 

De forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002) beskriver inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är ett direktiv vi valt att anamma under vår undersökning 

och dess kvalitativa intervjuer. Holme & Solvang (1997) betonar även vikten av etik i relation 

till forskning, där de understryker respekt för respondentens integritet. I och med detta har 
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vi följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudsakliga villkor, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom att vi som forskare upplyser respondenterna om vilket 

syfte vår studie har och vilken roll i studien dem kommer spela och i generella drag förklara 

vad kommande intervju handlar om. Vi informerade dem även om att intervjun är frivillig 

och att dem när de vill kan välja att avbryta intervjun. Vidare underströk vi att informationen 

som intervjuerna ger upphov till inte kommer att användas i något annat syfte än forskning 

och explicit denna studie. 

Samtyckeskravet syftar till att respondentens medgivande hämtas av forskaren samt att 

respondenten bestämmer över sin medverkan och vilka villkor som ska gälla. Vid eventuellt 

avbrott ska inte heller påtryckningar från forskaren om att fortsätta existera. Att uppfylla 

informationskravet uppfyller även stora delar av samtyckeskravet. Alla intervjuer spelades in 

via ljudinspelningsfunktionen på en smartphone och vi frågade om respondentens samtycke 

till detta innan respektive intervju. 

Konfidentialitetskravet redovisar vikten av avidentifiering. Följaktligen har vi 

avidentifierat samtliga respondenter och även deras arbetsplatser. Med tanke på att samtliga 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberas medförde det en avidentifiering även i detta 

underlag. Respondenterna benämns inte vid namn i transkriberingsresultatet utan nämns 

som ”Respondent A”, ”Respondent B” och så vidare. All information som kan leda till 

respondentens eller företagets identitet avidentifierades under transkriberingens gång. Vi 

försäkrade även respektive respondent om att inspelningarna tas bort efter vi analyserat dem, 

vidare erbjöd vi dem en kopia av det inspelade materialet då de kan gå tillbaka och lyssna på 

vad som sades om de önskar. 

Enligt nyttjandekravet förklarade vi dessutom för respondenterna att allt insamlat 

material enbart används i forskningssyfte, vilket vi även gick igenom under 

informationskravet. Vidare lämnar vi inte ut personuppgifter om respondenter till något 

annat ändamål. 

3.3 Databearbetning 

3.3.1 Transkribering 

Vi valde som tidigare nämnt att transkribera våra inspelade intervjuer. Transkriberingen är 

utförd för att samtalet ska återges ordagrant i text bortsett från vissa förekommande 

upprepningar som “hmm”, “eh” och liknande. Det går an att bortse från vissa uttryck då det 

inte finns någon generell form på transkribering (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har inte 

heller deklarerat pauser och emotionella uttryck i utskriften. Med emotionella uttryck syftar 

vi exempelvis på skratt och suckar. Utskriften av intervjuerna blir även underlaget för den 

kommande analysen av undersökningen. 

Med hjälp av inspelningarna, utskrifterna och våra egna minnen kring hur samtalet fördes 

hade vi en bra grund inför analysarbetet med intervjuerna. 

3.3.2 Analysmetod 

Analysen som gjorts på intervjumaterialet bygger på tillvägagångssättet som Elo & Kyngäs 

(2008) beskriver vilket är en innehållsanalys av intervjumaterialet. Grunden för 
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analysarbetet var de transkriberingar som gjordes efter intervjuernas genomförande. 

Inledningsvis gick vi igenom transkriberingarna ett antal gånger för att skaffa oss en 

förståelse över vad datamaterialet verkligen handlar om. Elo & Kyngäs beskriver det som att 

försjunka sig i materialet för att skapa en god förutsättning då själva analysprocessen sätter 

igång, även Kvale & Brinkmann (2009) understryker vikten av att förstå materialet som ska 

analyseras. Nästa steg blev att strukturera vårt insamlade material genom att hitta vissa 

mönster och meningar i materialet som hade gemensamma egenskaper för att sedan 

kondensera dessa meningar och fraser, detta för att korta ner texten men samtidigt behålla 

kärnan i meningen. Sedan kodades och kategoriserades de kondenserade meningarna för att 

underlätta arbetet med att sammanställa informationen.  

Elo & Kyngäs (2008) beskriver även en del i analysprocessen som att gå från någonting 

specifikt till någonting mer generellt, att gå från verkligheten till någonting mer abstrakt. 

Med detta i åtanke under analysprocessen och kategoriseringen av koderna generaliserades 

koderna i abstraktionsnivåer för att slutligen bli generella teman, detta gjordes för att lättare 

förstå hur de olika intervjumaterialets delar hör ihop för att slutligen kunna utröna 

undersökningens resultat. För att underlätta förståelsen för hur bearbetningen av materialet 

skedde, kan ni se figur 2 nedan som beskriver hur vi har arbetat med processen som gick ut 

på att finna teman för de kondenserade meningarna.  

 

 

Figur 2. Visar hur vi har gått från någonting specifikt till något mer abstrakt, hur 

respondenternas utsagor mynnat ut i generella teman. 
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Genom detta arbetssätt fick vi en god uppfattning om datamaterialet. De teman som 

skapades under analysprocessen, som kan skådas i figuren, genomsyrar de kapitel som 

behandlar insamlad data, analys och diskussion (kapitel 4 & 5). 

3.3.3 Litteratursökning 

Då analysen av intervjuerna var utförda genomförde vi en sökning av litteratur som kunde 

relateras till informationen vi fått från intervjuerna. Sökningen efter relevant litteratur utgick 

från ämnesord som sammanställdes efter det att våra intervjuer gjordes. 

Vi fick en djupare inblick i projektmedarbetares syn på teknisk kompetens hos 

projektledaren vilket medförde att vi därefter kunde utföra en mer detaljrik granskning av 

relaterad litteratur på området för att få ytterligare förståelse och ett stabilt underlag inför 

resultat- och diskussionsdelen.  

3.4 Metodkritik 

Att kritiskt granska sitt metodval är en viktig del i forskningen och man kan aldrig säga att 

sin valda metod är den enda rätta metoden för just den studien (Holme & Solvang, 1997). Det 

handlar om att hitta en metod som på bästa sätt kan besvara syftet utifrån den frågeställning 

och problemformulering studien utgår ifrån. 

 

“Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information 

som står i förgrunden, t ex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och 

sociala sammanhang.” (Holme & Solvang, 1997, s. 76) 

 

Vad beträffar ovanstående citat kan man anse att den kvalitativa metoden utgår från 

forskarens egna värderingar och uppfattningar vilket kan uppfattas på ett negativt sätt, detta 

eftersom det inte går att omvandla undersökningsresultatet i siffror och det kan anses 

olämpligt att generalisera en sådan studie. Den kvalitativa studiens syfte är att gå på djupet 

inom ett område och i och med det tillvägagångssättet krävs det inte många respondenter 

vilket resulterar i att det blir än mer problematiskt att skapa ett generaliserat resultat (Holme 

& Solvang, 1997). 

Den kvalitativa ansatsen ämnar vara nära den verklighet man vill undersöka för att få en 

helhetsbild av situationen, kostnaden för detta blir dock ett icke generaliserbart resultat, 

detta har vi emellertid tagit höjd för i vår frågeställning då syftet med studien är att öka 

förståelsen av vilken betydelse teknisk kompetens hos projektledning har i projektet. En 

kvantitativ ansats kan ha varit ett bättre val om syftet med studien hade varit att undersöka 

hur stor betydelsen av teknisk kompetens är hos projektledningen inom angiven avgränsning 

då man i sådant fall skulle sträva efter att bevisa någonting, vilket inte är fallet i vår studie. 

3.4.1 Intervjuer 

Att vi valde intervjuer som grund i vår datainsamlingsmetod berodde på, som tidigare nämnt, 

att vi kan undersöka vårt studieämne på ett djupare plan genom att direkt få samtala med 

personer som arbetar inom ramen för vår undersökning. Det kan tänkas att observationer 

som datainsamlingsmetod skulle kunna bidra till vår undersökning men att genomföra det i 

denna studie skulle blivit för omfattande. Dels skulle vi behöva studera ett projekt inom 
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mjukvaruutveckling där projektledaren besatt teknisk kompetens samt ett projekt där 

projektledaren saknade kompetensen. Fokusgrupper är en annan metod som kan ha varit 

positiv för vår studie. I en fokusgruppintervju kan det dock bli svårt att få mer personliga svar 

från respondenterna då de i en sådan situation sitter tillsammans och diskuterar. Vidare gav 

varje intervjutillfälle oss chansen att utvecklas inför nästa intervju och ställa andra 

följdfrågor efter att ha fått erfarenhet från föregående intervju. Transkriberingsarbetet med 

en fokusgrupp kan också tänkas ta längre tid då det är en diskussion mellan flertalet 

människor och dem kan prata i munnen på varandra och vissa ord kanske inte ens går att 

utröna.  

Målet från början var att få ett något större urval av respondenter, men många företag 

som kontaktades kunde inte i mån av egen tid ge oss tillgång till respondenter. Att ha många 

intervjuer kan dock ha både för- och nackdelar, menar Kvale & Brinkmann (2009), som 

anser att ett misstag i intervjustudier är att ha för många intervjuer då man inte hinner lägga 

önskvärd tid på analyseringen av den insamlade informationen. 

3.4.2 Genomförandet 

Kritik kan eventuellt riktas mot hur intervjuerna utfördes. Några respondenter var 

obekvämare än andra under intervjusamtalet. Att intervjuerna spelades in kan vara en 

betydande faktor till obekvämligheten som vissa respondenter uppvisade. Dock ser vi ingen 

alternativ lösning till detta som håller samma informationskvalitet som just en inspelning. 

Att föra anteckningar tar bort fokus från samtalet och ger oss inte möjlighet att tänka fram 

följdfrågor då antecknandet ligger i fokus. 

Den information som samlades in via intervjuer kan även ha varit missledande, i den 

bemärkelsen att respondenterna inte vill tala om negativa aspekter på projektledning och 

dylikt för att inte skada företagets rykte eller sin egen ställning inom företaget. Som tidigare 

beskrivet förklarade vi att alla utsagor är högst anonyma och varken respondent eller företag 

kommer att kunna identifieras då studien är klar, detta för att respondenten bland annat 

skulle känna sig trygg i att dela med sig av information, positiv som negativ. 

3.4.3 Transkribering 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 202) menar att det inte existerar någon sann, objektiv, 

omvandling från muntlig till skriftlig form, detta på grund av att det är svårt att återge 

samtalets natur i skrift. När ska vi poängtera att det är en tystnad under intervjun? Ska vi 

beskriva vilka uttryck respondenterna gör, fnissningar, suckar, stön och så vidare? En skrift 

tolkas olika beroende på vem som läser den, på samma sätt som samtalet tolkas och skrivs 

ner olika beroende på vem som gör utskriften. 

Med tanke på att vi som gjort studien båda var närvarande vid intervjuerna och deltagit i 

transkriberingen anser vi att det är så nära sanningen det kan komma när det gäller 

utskriften av intervjuerna. Det ska dock understrykas att det är våra tolkningar av 

intervjuerna och på så sätt kan utskrifterna påverkas av vår kompetens och erfarenhet kring 

det diskuterade ämnet. 
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4. Perspektiv på teknisk kompetens 

I detta kapitel redovisas det insamlade datamaterialet från intervjuerna. Vi har valt ut de 

delar från intervjuerna vi anser vara relevanta för studien, där vi kan se kopplingar mot den 

relaterade forskningen och besvara vår frågeställning. Kapitlet bygger på respondenternas 

utsagor kring ämnet och på de teman som blev tydliga under analysprocessen, vilka är; 

Teknisk kompetens som framgångsfaktor, Inverkan på relationer och Vikten av ledarskap. 

4.1 Teknisk kompetens som framgångsfaktor för projektledare 

Under intervjuerna låter vi respondenterna själva få komma med sin syn på teknisk 

kompetens innan vi ger dem information om vår studie, detta för att se om definitionen av 

teknisk kompetens kan skilja sig från studiens definition, men också för att se om den skiljer 

sig mellan respondenterna. Genomgående kan det konstateras att respondenterna är eniga i 

definitionen och de gav flera exempel från mjukvaruutvecklingsområdet. 

 

”Det är självförklarande tycker jag. Men att inom det område som man är verksam, att 

man är duktig med dom tekniker man använder oavsett vad det må vara, 

databashantering eller vilken teknik du än håller på med men även att du snabbt kan 

snappa upp dels nyheter inom det du är duktig på men även sådant som man inte 

jobbat med förut. Har du en bra grund och det dyker upp något projekt, någon ska 

börja programmera i Python men aldrig gjort det förut ska det gå fort att ta sig in på 

banan. Inom det område du är verksam är du duktig helt enkelt.” (Respondent D) 
 

Detta var också något som respondent C höll med om och menade att teknisk kompetens 

handlar om att bemästra teknikerna, till exempel att man som utvecklare arbetar med ett 

programspråk som man behärskar, man känner till dess möjligheter och begränsningar. 

 

”Det är klart att det är skillnad på folk som har ytliga kunskaper i programspråk och 

dom som faktiskt har djupa kunskaper, dom kan göra fler magiska grejer utan att det 

blir trassligt men en viktigare förutsättning för mig är att man förstår hur man skriver 

bra kod än att man behärskar ett specifikt programspråk.” (Respondent C) 

 

Som respondent D beskriver i det första citatet, ger teknisk kompetens också bättre möjlighet 

att sätta sig in i andra tekniker om det behovet uppstår. En hög grad av teknisk kompetens 

ger ökad möjlighet att utföra avancerade lösningar. Respondent B menade att teknisk 

kompetens inom mjukvaruutveckling för en projektledare är att förstå vilken teknik som 

behövs för att möta verksamhetskraven, omforma och tydliggöra dessa så att det blir 

hanterbart för systemutvecklarna. Respondent E är inne på samma spår då vi ställde frågan 

vad teknisk kompetens innefattas av och menar att teknisk kompetens hos en projektledare 

inom mjukvaruutveckling är en projektledare som kan utföra det arbete som medlemmarna 

annars ska utföra. 

Samtliga respondenter var alltså överens om vad teknisk kompetens faktiskt innefattar 

men det framkom under studiens gång att huruvida en projektledare inom 

mjukvaruutveckling bör besitta den tekniska kompetensen eller inte präglades av splittrade 
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åsikter mellan respondenterna. Respondent B menar att projektledarens tekniska kompetens 

spelar roll för projektets framgång då en projektledare med en god teknisk kompetens 

begriper, förstår och stöttar mjukvaruutvecklingsprocessen med alla de hinder som kan 

komma att uppstå. En projektledare med kompetens om mjukvaruutveckling gör att 

projektets tekniska hinder inte är lika svåra att överkomma eftersom denne förstår hur lång 

tid det kommer att ta att utveckla vissa delar och kan fördela resurserna med hänsyn till 

detta, menar respondent B. 

Respondent C menar dock att en projektledare inte nödvändigtvis behöver besitta den 

tekniska kompetensen då det inte är dennes ansvar. 

 

“Min känsla är att en projektledarroll innebär att ta ansvar för massa saker som inte 

medarbetarna ska göra, om utvecklaren ska göra det så har han inte tid att utveckla. 

Projektledaren ska sköta administration, planering och ekonomiska frågeställningar 

och fatta avgörande beslut som inte är på teknisk nivå så att man slipper det som 

utvecklare. En person som gör dom här bitarna väldigt bra är mer meriterande än 

teknisk kompetens.” (Respondent C) 
 

En projektledarens roll är alltså enligt respondent C inte att sköta det tekniska och kunna 

besvara dessa frågor utan ansvaret ligger på det administrativa perspektivet av projektet. 

Densamme respondenten menar dock att beroende på vilken erfarenhet som finns i 

projektmedarbetarna kan teknisk kompetens vara mer eller mindre betydande, att juniora 

utvecklare kan behöva mer guidning och riktlinjer under utvecklingsprocessen än vad seniora 

utvecklare behöver. Även respondent B och E uttryckte att teknisk kompetens kan vara mer 

eller mindre viktig utifrån vilken erfarenhet projektmedarbetarna har inom 

mjukvaruutveckling. Respondent B hävdar att det ställs större krav på projektmedarbetarna 

om att förstå kontexten där produkten ska användas i det fall projektledaren inte har den 

tekniska kompetensen. Han menar att utvecklarna då måste komma närmre verksamheten 

för att förstå kravspecifikationen och vad det är som ska göras och vad det är som önskas. 

Respondent E påpekar även att en projektledares roll kanske egentligen inte är att ha ansvar 

över några tekniska detaljer men att det inte är en nackdel att besitta den kompetensen. 

 

“Teknisk kompetens är ingenting dåligt att ha som projektledare, det underlättar 

mycket i arbetet då projektledaren har en bra uppfattning om vad som kan göras rent 

tekniskt och inte, samt hur det ska göras. Men det är ju inte projektledarens uppgift och 

roll i projektet.” (Respondent E) 

 

Respondent D hävdar i likhet med respondent C att projektledaren inte behöver teknisk 

kompetens för att utföra de uppgifter en projektledare bör utföra då vi ställde frågan om 

teknisk kompetens är en viktig egenskap hos projektledaren. 
 

“Inte nödvändigtvis skulle jag säga. Jag tror att det är en fördel, det kan spara lite tid 

för projektledaren och projektet. Om dom ifrågasätter hur lång tid det tar och så vidare 

kan det i sin tur ta mycket tid i projektarbetet. Däremot tror jag att det är viktigare att 

man är duktig som projektledare. Jag tror att en duktig projektledare med noll koll på 
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själva programmeringsbitarna och det tekniska i att utföra uppgiften som projektet ska 

göra klarar sig bra ändå om denne är en tillräckligt duktig ledare. Då för man ändå 

projektet i rätt riktning, man ser till att det delegeras det som behöver delegeras Sen att 

ha en teknisk kompetens är ju ett av verktygen för att göra det men jag ser det inte som 

ett nödvändigt verktyg.” (Respondent D) 
 

Respondent D tar ovan upp problematiken som kan uppstå om projektledaren ifrågasätter 

hur lång tid processer och uppgifter tar i projektet och att det kan leda till att resurser i form 

av tid går åt till detta. Att det uppstår hinder om projektledaren ständigt ifrågasätter hur 

saker och ting ska göras och hur lång tid det får ta var någonting som återkom i samtliga 

intervjuer där exempelvis respondent B påpekar att det kan bli problem om projektledaren 

inte besitter teknisk kompetens men ändå utger sig för att ha denna kompetens. Om 

projektledaren då också är någon som ifrågasätter, sätter det käppar i hjulet för projektet om 

man uttalar sig om saker man faktiskt inte har någon större koll på. Respondent C menar 

också att detta ställer till med problem, men att problematiken kan återkomma även med en 

tekniskt kompetent projektledare, att en projektledare som detaljstyr stjälper mer än hjälper. 

Respondenten menar att en sådan projektledare ställer till det då man gräver sig ner i 

tekniska detaljer som han eller hon har förlegade kunskaper om, som inte längre är 

aktuella.  Respondent A & B påpekar dock att om projektledaren inte besitter den tekniska 

kompentensen men är ärlig med det och litar på projektmedarbetarna utgör det inte 

nödvändigtvis ett problem. 

 

“Jag har haft projektledare som inte har varit tekniskt kunniga, inte kunnat 

programmera och utveckla men också varit ärlig med det. Då har han sagt att han inte 

kan den tekniska biten men ska se till att alla mår bra och värna om våra villkor och 

föra projektet i hamn.” (Respondent A) 

 

Då projektledaren har en bra inställning och är ärlig med sina kunskapsområden och ger sina 

projektmedarbetare mandat och inte ifrågasätter dem, har dessa respondenter inte berörts av 

att projektledaren saknat tekniskt kompetens. 

Vidare uttryckte en del respondenter att dem varit med om att en projektledare tillsätts på 

grund av att man har teknisk kompetens och att det ofta blir fel då det inte är synonymt med 

att man är en duktig projektledare. 

 

“Jag hade en kollega en gång, som var en riktigt duktig utvecklare som blev tillsatt som 

projektledare just för att han var tekniskt kompetent men han ville ju absolut inte jobba 

som det och kände inte att han hade det som krävdes för just det jobbet men åkte ju 

ändå på det. Det blev inte bra och han blev sjukskriven ett ganska bra tag.” 

(Respondent E) 

 

Även respondent C ansåg att detta är ett problem han ställts inför och att han inte har 

upplevt att en duktig utvecklare på något sätt skulle resultera i en duktig projektledare. 

Samma respondent påpekar dock att det är en bra förutsättning om man som projektledare 
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har jobbat med projekt i IT-branschen sedan tidigare och att det sannolikt leder till att du gör 

ett bra jobb som projektledare, men understryker samtidigt att just den tekniska aspekten 

inte behöver vara ett kunskapsområde för projektledaren. Respondenten hävdar även att de 

som anser att teknisk kompetens är viktig hos projektledaren är de som varit med om att 

projektledaren hela tiden lägger sig i saker. 

 

“Om nån tycker att det är bra om projektledaren förstår sig på utvecklingsfrågor, då 

beror det på att man har upplevt att projektledare hela tiden lägger sig i saker som de 

inte begriper. Men om dom slutar att lägga sig i saker som dom inte har med att göra 

skulle det bli mycket bättre och då behöver dom inte ha någon teknisk kompetens 

heller. För mig handlar det om att dra gränsen för vad som är projektledarens roll och 

vad som är utvecklarens roll på ett bra sätt.” (Respondent C) 

  

Sammanfattningsvis framkom det under intervjuerna att respondenterna genomgående 

ansåg att en projektledare inom mjukvaruutvecklingsprojekt bör ha kompetenser som anses 

vara viktigare än teknisk kompetens. Samtliga uttrycker den fördel det kan medföra att ha en 

teknisk kompetent projektledare, att man kan bolla tekniska frågor med denne och att 

projektledaren förstår hur komplicerade vissa uppgifter kan vara. Men samtidigt har de även 

uttryckt att det inte är projektledarens roll att utföra dessa uppgifter eller diskutera tekniska 

frågor. Vi ser dock att vissa respondenter upplevt att man blivit mer ifrågasatt av en 

projektledare utan teknisk kompetens och att detta lett till hinder i projektet. Samtidigt har 

några respondenter upplevt att teknisk kunniga projektledare som detaljstyr medför samma 

hinder i projekten och att det inte är positivt.  

4.2 Den tekniska kompetensens inverkan på relationer 

Respondenterna framhäver genomgående vikten av projektledarens kompetens inom 

relationer. Det framkom under intervjuerna att kommunikation, tillit, trygghet 

och trovärdighet var någonting som respondenterna ansåg vara viktigt hos projektledaren. 

Dock hade respondenterna delade meningar huruvida teknisk kompetens har någon 

korrelation med dessa begrepp. På samma sätt som respondenterna ansåg att 

ledarskapskompetens är någonting som för projektet framåt ansåg de att relationen mellan 

projektledare och projektmedarbetare samt relationen mellan projektledare och kund bidrog 

med samma effekt.  

 

“Projektledaren ska vara duktig nog på att kommunicera för att ha en professionell 

relation med kunden oavsett vad man tycker. Även om dom är svåra att samarbeta 

med. Man måste kunna ta betalt också.” (Respondent D) 

 

“För att resultatet av projektet ska bli bra måste han ha en god kontakt med kunden. 

Lyckas du inte skapa en bra kunddialog begriper man sig inte på vad det är som 

efterfrågas och då blir det aldrig bra.” (Respondent E) 
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Detta återkom i de flesta av respondenternas utsagor, de trycker på hur viktigt det är att 

projektledaren ska föra en god dialog med kunden och vissa respondenter menade även att 

en projektledare med teknisk kompetens kan föra denna dialog på ett bättre sätt för att denne 

vet vad som är möjligt att göra och inte utan att först behöva ha ett möte med sina 

projektmedarbetare. Men som tidigare nämnt tog de även upp att relationerna internt i 

projektet också är betydelsefullt.  

 

“Kommunikation är viktigt, kan du som projektledare inte kommunicera med vissa 

utvecklare blir det inte bra. Projektledaren kan fungera som en sorts mellanhand 

mellan kunden och projektet, en tolk för att beskriva vad som bör finnas med i 

slutprodukten.” (Respondent D) 

 

Då kommunikation ställdes i relation till teknisk kompetens framkom det av vissa 

respondenter att teknisk kompetens kan främja kommunikationen mellan projektledare och 

projektmedarbetare. En respondent menade att det blir markant lättare att kommunicera om 

projektledare och projektmedarbetare pratar samma språk och att risken för missförstånd 

och frågor minskar. 

Att trovärdighet är viktigt att ha som projektledare inom mjukvaruutveckling framkom 

också. En respondent tog upp en situation han varit med om där trovärdigheten gentemot 

projektledaren fallerade på grund av en liten händelse. 

 

“En projektledare jag haft sa att han kommer att ha samtal med var och en av oss i 

projektet för att stämma av saker. Projektledaren följde aldrig upp detta och 

trovärdigheten gick i botten. Och detta är ju någonting man kräver av 

projektledarrollen, trovärdighet” (Respondent A) 

 

Denne respondent ansåg inte att teknisk kompetens skulle höja projektledaren trovärdighet 

men en respondent var av en annan åsikt där denne kunde se ett samband mellan dessa 

attribut. 

 

“En teknisk kompetent projektledare kan lättare göra sig trovärdig och trovärdigheten 

är såklart viktig. Det kan vara lättare att finna trovärdighet hos projektledare om denne 

förstår sig på ditt område och dina uppgifter och du kan vara säker på att han vet vad 

han säger då han säger någonting åt dig.” (Respondent D) 

 

Respondent C var dock av helt annan natur och ansåg inte alls att trovärdigheten på något 

sätt blir högre på grund av teknisk kompetens. Han menar att det är viktigare att kunna lita 

på varandra och att detta inte är ett resultat av teknisk kompetens utan att han ska kunna 

släppa de frågeställningar som inte är hans för att man vet att projektledaren löser dem på 

bästa sätt.  

Även tilliten ansågs av vissa respondenter vara mer eller mindre relaterade till teknisk 

kompetens. En respondent menar att tilliten till projektledaren kan öka om denne har 

teknisk kompetens men att det nödvändigtvis inte behöver vara tvärtom, att den blir sämre 
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om projektledaren inte har denna kompetens, men att tilliten fallerar direkt om det är en 

projektledare som utger sig för att vara teknisk kompetent men inte är det. Chansen att 

projektet lyckas blir mindre. Respondent A hävdar att så inte är fallet och att teknisk 

kompetens inte har någonting att göra med tillit. Han menar att tillit mer har med 

ledarskapskompetens att göra, är det någon som är lugn när det stormar är det betydligt 

viktigare. 

Gällande trygghet var det en majoritet av respondenterna som ansåg att detta är 

någonting som kan uppnås genom teknisk kompetens och en respondent uttrycker sig 

explicit att du som projektmedarbetare blir tryggare genom detta. 

 

“Alla blir nog tryggare om man har någon bakom sig som kan fånga upp de misstag 

man gör. Om mitt förslag är att vi ska bygga ut systemet på ett visst sätt är det ju 

jätteskönt om det finns en projektledare som säger till om mitt förslag är dåligt, 

beskriver att det blir inte bra eftersom det skulle påverka det här. Det är en trygghet.” 

(Respondent D) 

   

De flesta respondenter var som sagt inne på det här spåret men en respondent hävdade att 

han inte upplevde det på detta sätt och att han inte känner någon extra trygghet i en annan 

persons kompetens i det arbete han har blivit tillsatt att utföra. Har du fått ett jobb är det 

förmodligen på grund av att du förväntas kunna leva upp till de förväntningarna och känner 

du dig inte trygg i det jobb du ska utföra är tjänsten kanske inte gjord för dig, menar 

respondenten.  

4.3 Vikten av ledarskapskompetens för projektledare 

Respektive respondent ansåg att ledarskapskompetens hos en projektledare inom 

mjukvaruutvecklingsprojekt i slutändan väger tyngre än den tekniska kompetensen. De 

talade om projektledaren som en person vars uppgift primärt är att föra projektet framåt och 

utföra uppgifter som gör att de andra projektmedarbetarna kan fokusera på sina primära 

arbetsuppgifter.  

 

“För mig är det viktigaste hos en projektledare att det faktiskt är en ledare. En person 

som har förmåga att leda, motivera och inspirera människor. Förstå deras situation 

även om det är ett projekt. Kolla så folk mår bra, trivs, vet vad dom ska göra, folk 

känner att det är någon som har koll här. En vanlig ledarroll är det. Det är det 

viktigaste.” (Respondent B) 

 

Även fler respondenter talar om hur viktigt det är att projektledaren har förmåga att faktiskt 

leda och ta projektet från punk A till punkt B och våga ta de svåra besluten man kan ställas 

inför i ett projektarbete. Respondenterna talar om projektledaren som en person vars uppgift 

är att ha en överblick över hela arbetet och kunna lägga bitarna i pusslet på rätt plats för att 

det i slutändan ska bli så bra som möjligt. En respondent betonar vikten av att kunna 

delegera uppgifter och visa auktoritet i sin roll, en projektledare ska ha pondus och vara en 

person som man respekterar som projektmedarbetare. Projektledaren ska kunna se 

svagheterna och styrkorna hos projektmedarbetarna och delegera uppgifterna därefter. 
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Samtidigt ser respondent D det även som projektledarens uppgift att styrka svagheterna i 

teamet. Har exempelvis en utvecklare fastnat på någon uppgift men är för blyg för att säga 

det ska projektledaren observera och styrka personen och finna en lösning genom andra 

utvecklares kompetenser. Respondenten utvecklar sin åsikt och menar att det inte är 

projektledarens roll att konkret hjälpa den här utvecklaren som har stött på ett hinder men 

att det kan vara projektledarens ansvar att hitta en projektmedarbetare som kan hjälpa 

denne att komma loss.  Samma respondent beskriver de egenskaper en duktig projektledare 

ska ha. 

 

“Man är väldigt karismatiskt och man får hela teamet att ställa upp bakom en. Det gör 

inget om du inte kan programmera för teamet älskar dig. Eller så kan man vara 

organiserad och styra upp saker perfekt och visa ett stort engagemang.” (Respondent 

D) 

 

Respondenten menar att detta är någonting en projektledare bör ha förmågan att hantera för 

att projektets resultat ska bli bra. Han syftar på att teknisk kompetens kan erhållas lättare än 

ledarskapskompetens. Teknisk kompetens får man genom att bara vistas i de lokaler 

projektet utförs i men ledarskapskompetens går inte att lära sig på samma sätt, det är 

personliga egenskaper, menar respondenten.  

En annan respondent understryker vikten av ledarskapskompetens och menar att det 

viktigaste är att projektledaren kan hålla lugnet i stormen då man under ett projekts livstid 

nästan alltid ställs inför stressiga moment och deadlines som ska hållas. Då menar 

respondenten att en styrka hos projektledaren är att denne kan prioritera uppgifterna rätt 

och vara lugn då resten av teamet kanske präglas av stress och tidsbrist.  

Samtliga respondenter tyckte heller inte att ledarskapskompetensen har någon direkt 

korrelation med teknisk kompetens, att du skulle bli en bättre ledare för att du är en duktig 

utvecklare. De ser inte att motivationen ökar med en hög grad av teknisk kompetens hos 

ledningen. En respondent tog dock upp ett scenario där den tekniska kompetensen skulle 

kunna komma att skapa motivation. 

 

“Motivationen påverkas inte. Det skulle väl kunna göra det om projektledaren aktivt 

deltar i mitt arbete. Men då tappar man ju lite av grundregeln att projektledarens roll 

inte är att sitta och knacka kod. Så svaret är nej. Det påverkar inte mig.” (Respondent 

D) 

 

Respondenten återkommer till att det inte är projektledarens roll att sitta och utveckla och 

menar att i rollen som projektledare påverkas inte motivationen hos projektmedarbetarna 

utifrån vilken teknisk kompetens du har. Han menar att motivationen att föra arbetet framåt 

kommer ur att projektledaren är en ledare och att denne ibland kanske måste styra med 

järnhand. Man vet vad som gäller och man får tydliga uppgifter och ansvarsområden och 

detta gör då att motivationen hålls uppe. Projektledaren måste våga ge kritik och säga till om 

det är någon som inte håller måttet och om någon måste prestera på en högre nivå. Samtidigt 

ska en projektledare även vara öppen för förändring och ge positiv feedback menar 
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respondenten. Han menar att en duktig projektledare är någon som vågar ta både de svåra 

och de enkla samtalen med sina medarbetare, att projektledaren ska vara relativt transparent 

i sitt ledande och det ska vara svart och vitt. Du som projektmedarbetare får höra både de 

saker du gör bra men även de uppgifter du inte varit framgångsrik med. 

 

“Den viktigaste egenskapen hos en projektledare inom mjukvaruutveckling är att denne 

är en ledare. Någon som kan säga nej och vet vad som gäller samtidigt som han är 

duktig på att kommunicera. Givetvis ska det inte vara tomt prat, han ska veta vad som 

ska göras och vad som blir bäst. En projektledare ska utföra andra uppgifter än de 

tekniska och kunna ta tunga beslut och ro projektet i hamn. Det är det som efterfrågas. 

Han ska vara en klippa på planeringsdelen och få människor att jobba ihop mot ett 

gemensamt mål.” (Respondent E) 

 

Samtliga respondenter vidhåller denna åsikt, att ledarskapskompetens är någonting viktigt 

vid val av projektledaren och i mångt och mycket uttrycker dem denna kompetens som mer 

betydelsefull än den tekniska kompetensen. De talar om att projektmedarbetarna innehar 

den tekniska kompetensen och är duktiga på det men inte har ledarskapskompetensen 

projektledaren ska ha, de kan inte styra ett projekt men de kan utföra sina arbetsuppgifter. 

4.4 Sammanfattning av empiri 

Samtliga respondenter underströk att det finns kompetenser och egenskaper hos en 

projektledare inom mjukvaruutvecklingsprojekt som är viktigare än den tekniska 

kompetensen. Respondenterna hade dock delade meningar i hur betydelsefull den tekniska 

kompetensen är och vissa ansåg att det var viktigare än andra. Respondenterna var dock 

eniga i att teknisk kompetens inte är en nackdel för projektet givet att projektledaren även 

har de andra nämnda kompetenserna som anses vara viktigare.  

Vår ansats var att se om teknisk kompetens kunde vara av betydelse för övriga 

kompetenser men det rådde delade meningar även här där vissa respondenter menade att 

teknisk kompetens kan hjälpa till att styrka relationerna inom projektet och göra 

projektledaren mer trovärdig och pålitlig men andra respondenter var av en annan åsikt där 

de hävdade att det inte är projektledarens uppgift att ha koll på de tekniska detaljerna och 

således påverkas inte projektet av teknisk kompetens. Även då vi undersökte om teknisk 

kompetens kan påverka ledarskapskompetensen som respondenterna ansåg vara av vikt var 

åsikterna skilda men majoriteten av respondenterna ansåg att teknisk kompetens inte har 

någon relation med ledarskapskompetensen. 
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5. Resultatdiskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion kring de resultat som framkommit under analysprocessen 

av datamaterialet. Hänsyn tas även till studiens frågeställning, problemformulering och syfte. 

Här avser vi att förtydliga de samband vi har funnit med den relaterade forskningen på 

området och studiens insamlade empiriska material som redovisades i föregående avsnitt. 

5.1 Teknisk kompetens – en kompletterande resurs 

Vår studie och tidigare forskning som berör ämnet är överens om vad som kännetecknar 

teknisk kompetens i mjukvaruutveckling; att ha kunskap om de tekniker som används och 

kunna utföra det arbete uppgifterna innebär. En teknisk kompetent projektledare i ett 

mjukvaruutvecklingsprojekt har således kunskap att utföra de uppgifter som ligger till grund 

för projektet. 

I den empiriska undersökningen som genomfördes under studien hittade vi svar som i 

mångt och mycket kan identifieras och återkopplas till den relaterade forskningen på 

området. Det framkom olika åsikter huruvida teknisk kompetens var viktig eller inte 

beroende olika situationer i den aktuella kontexten. Majoriteten ansåg dock att teknisk 

kompetens hos projektledaren inte är nödvändig för att projektet ska lyckas, i likhet med de 

åsikter Verner & Evanco (2005) och Jalil & Shahid (2008) uppvisar menar även de flesta 

respondenter att det finns kompetenser som är viktigare än teknisk kompetens och att det 

inte direkt är projektledarens ansvar att ha kunskap om tekniska detaljer. Projektledaren ska 

sköta andra uppgifter som gör att projektmedarbetarna kan arbeta med de primära 

arbetsuppgifter de har. Vi kunde dock finna indikationer om att teknisk kompetens var 

betydelsefull i överensstämmelse med delar av den relaterade forskningen (Wateridge, 1997; 

Sodhi & Sodhi, 2001). Men det var tydligt att den tekniska kompetensen inte är den viktigaste 

av kompetenser, men ett önskvärt tillskott som kan komplettera projektledaren. 

Det visade sig att betydelsen av en teknisk kompetent projektledare dock kan skilja sig 

beroende på vilken uppsättning projektet har. Ett projekt med seniora medlemmar som är 

erfarna inom mjukvaruutveckling har inte samma behov av en teknisk ledare, men en 

projektgrupp med juniora individer kan ha ett större behov av en sådan. Det är en intressant 

synpunkt och kanske är det självförklarande. Seniora personer inom mjukvaruutveckling kan 

antas ha tillräcklig mycket erfarenhet och kunskap rörande de tekniska frågorna och 

uppgifterna att en teknisk kompetent ledning inte är nödvändig.  

Vidare uttryckte även vissa respondenter, som för övrigt har lång erfarenhet inom 

mjukvaruutveckling, att en teknisk kunnig projektledare kan ställa till det i utvecklingsfasen 

genom att detaljstyra och försöka komma med egna lösningar som i sin tur är föråldrade 

lösningar. Ur eget perspektiv kan det tänkas att en sådan projektledare i omgivning av 

seniora personer med mycket kunskap och erfarenhet, kan känna sig maktlös och tendrar att 

försöka detaljstyra i högre utsträckning. Respondenterna som uttryckte detta menade att de 

arbetade bäst då de fick göra det de är bäst på, utveckla, och att göra detta under frihet. Att 

bolla tekniska frågor anses inte vara lika viktigt för en senior projektmedarbetare. Om 

projektmedarbetare får lägga sitt fokus på de uppgifter de i huvudsak är ämnade att göra kan 

det tänkas att resultatet blir bättre då man får utföra det man gör bäst och de andra 

uppgifterna utförs av människor som är skickligare på dessa områden. Det kan urskiljas att 
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juniora projektmedarbetare emellertid kan behöva mer stöttning i de tekniska frågor som 

kan dyka upp under projektets gång, detta eftersom de inte är lika bevandrade i det tekniska, 

vilket kanske är uppenbart. Har projektet seniora deltagare med en projektledare som saknar 

teknisk kompetens kan det vara önskvärt att dessa tar ett steg närmare verksamheten, där 

produkten som utvecklas ska verka, för att säkerställa kravspecifikationer och villkor för 

produkten. I likhet med Jalil & Shahid (2008) överbryggar det gapet som uppstår av 

saknaden på teknisk kompetens.  

Att göra på detta vis kan däremot, i eget tycke, motsäga andra åsikter i studien om att 

utvecklaren ska utveckla och projektledaren ska leda då det innebär att projektmedarbetarna 

måste ta ansvar för annat än det som anses vara deras primära arbetsuppgifter, de måste ha 

en kunddialog och göra sig en uppfattning om vad som efterfrågas för att tekniskt stödja 

projektledaren. Men det kan givetvis vara en bra lösning om projektmedarbetarna inte har 

någonting emot det extra ansvaret det innebär, vilket studien antyder att seniora 

projektmedarbetare ofta inte har. Projektets konstellation kan ses som avgörande för hur 

betydelsefull teknisk kompetens är, vilket följaktligen påvisar att det är essentiellt att välja ut 

rätt person till respektive roll i projektet för att brygga kompetenserna på bästa sätt. 

I intervjuerna framkom det dock att det generellt inte anses vara en nackdel att besitta 

teknisk kompetens. Studien visar på enighet i att det kan vara av vikt att ha teknisk 

kompetens i vissa situationer. Teknisk kompetens skulle kunna göra det lättare för 

projektledaren att planera och veta vilka saker som tar mer tid än andra, vilket är i paritet 

med Wateridge (1997). Det kan underlätta för projektet att projektledaren inte ifrågasätter 

hur lång tid uppgifterna tar för det vet han redan, på samma sätt som projektmedarbetarna 

inte behöver förklara vad som är gjort och hur det har gjorts. Just det blir lite av en konflikt 

om man tittar på vad några av respondenterna har sagt där de menar att en teknisk 

projektledare kan detaljstyra för mycket och kommer med åsikter kring hur arbetet utförs. 

En annan åsikt som framkom i studien var att de som förespråkar en teknisk ledare 

förmodligen har blivit ifrågasatta av sina tidigare projektledare. I undersökningen som 

utfördes kan detta stämma då respondenterna som talat varmare om teknisk kompetens hos 

projektledaren även tagit upp problematiken med icke-tekniska projektledare som 

ifrågasätter ens arbete. Det framkommer dock att det inte är ett problem med en icke-teknisk 

projektledare om denne är ärlig med det och inte ifrågasätter. Projektledaren kan alltså dra 

fördelar av att ha teknisk kompetens men samtidigt pekar studien att det inte är på grund av 

den kompetensen en projektledare bör tillsättas då andra kompetenser, närmare bestämt 

relationskompetens och ledarskapskompetens, anses vara av mer betydelsefull natur och de 

tekniska detaljerna är inte projektledarens område att ta ansvar för. Projektmedarbetarna 

bör ha den kunskap som krävs för att genomföra de uppgifter projektet medför, annars har 

man fel projektmedarbetare i projektet, inte projektledare. 

I likhet med forskning på området visar studien på att en teknisk kompetent projektledare 

inte skulle resultera i en direkt framgångsrik projektledare (Raccoon, 2006; Reich & Sauer 

2010). Utsagor i intervjuerna beskriver situationer där en väldigt duktig utvecklare blev 

tillsatt som projektledare på grund av sin tekniska kompetens. Personen i fråga kände inte att 

han hade det som krävdes för projektledarrollen men fick axla den ändå. Resultatet blev 
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givetvis också därefter. Att detta inte resulterar i ett positivt resultat är någonting vi anser 

vara uppenbart.  

Rollen som projektledare innehåller ansvarsområden som inte berör de tekniska delarna 

av projektet, och bara för att en person är duktig på den delen betyder inte det att denne kan 

axla de andra ansvarsområden som finns inom ramen för en projektledare. Om en 

projektledare utses enbart utifrån teknisk kompetens är det ingen idé att använda begreppet 

projektledare, det är bara ytterligare en projektmedarbetare som anses vara duktig på ett 

område som även övriga projektmedarbetare arbetar med.  Vidare menar Jalil & Shahid 

(2008) att motsättningen mot de icke-tekniska kompetenserna kan vara det huvudsakliga 

skälet till IT-projekts misslyckande, detta kan anses vara i enlighet med resultatet av studien. 

De kan urskiljas att det råder enighet i att det finns andra kompetenser som gör att projektet 

förs framåt, såsom ledarskapskompetens och relationskompetens. Teknisk kompetens är inte 

en nackdel och kan till viss mån komplettera de andra kompetenserna men i slutändan 

hamnar den i skuggan av de andra kompetenserna. Alm & Carlioth (2011) kommer också 

fram till detta i sin studie om teknisk kompetens hos tekniska projektledare, det bör dock 

påtalas att vi anser att ovan nämnd studies definition av teknisk kompetens givet kontexten 

helt tycks sakna vetenskaplig förankring och vi anser att resultaten därmed får en lägre grad 

av trovärdighet och får betraktas därefter. En annan aspekt värd att beakta är att resultatet 

pekar på att teknisk kompetens inte skulle vara en betydande faktor för en teknisk 

projektledare, vilket vi kan tycka är något motsägelsefullt med tanke på att det är just 

tekniska projektledare som utgör den empiriska källan. 

5.2 Relationskompetens – att vara öppen och ärlig 

Studien undersöker om projektledaren kan stärka relationen till projektmedarbetarna genom 

att etablera trovärdighet, trygghet, förtroende och tillit genom teknisk kompetens och om det 

i sin tur ökar chansen att projektmedarbetarna jobbar mot målet och uppnår det som ska 

uppnås.  Studien visar på att det viktigaste för projektmedarbetarna är att projektledaren är 

öppen och ärlig med sina eventuella tillkortakommanden. Det är tydligt att projektledaren 

också bör vara duktig socialt och ha fallenhet för att kommunicera och interagera med sina 

projektmedarbetare, något som framkom tydligt under studien där alla respondenter anser 

att detta är viktigt för att projektet ska lyckas. Någon explicit korrelation mellan teknisk 

kompetens och påverkan på relationer har varit svårt att urskilja. Det har varit delade åsikter 

beroende på vilken del i relationen man talar om. Gällande kommunikation råder det i 

studien enighet om att teknisk kompetens hos projektledaren gör det lättare att 

kommunicera med sina medarbetare. Det är lättare att diskutera tekniska frågor med någon 

som förstår vad du säger och talar samma språk, risken för missförstånd och frågor minskar. 

Fisher (2011) och Jalil & Shahid (2008) understryker dessa resultat och menar att en 

framgångsrik projektledare måste kunna kommunicera med sina medarbetare och att teknisk 

kompetens ger förutsättningar för att förstå den tekniska vokabulären hos utvecklarna. 

Däremot uppstår det inte enbart tekniska frågor i ett projekt och det kan utläsas att det 

inte är projektledarens ansvar att samtala om tekniska frågor, det har du dina medarbetare 

till. Vi tror dock att en tekniskt kompetent projektledare, som kan prata med sina 

medarbetare på lika villkor, får en större förståelse för problemen som projektet står inför i 
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fråga om tekniska hinder. Det blir även lättare att förklara för kunden att det har uppstått 

problem, problemets natur och varför det är ett problem. Jalil & Shahid (2008) menar att 

projektledaren inte behöver vara expert inom tekniska frågor, men bör ha kompetens nog för 

att diskutera dessa frågor då du som projektledare i ett mjukvaruutvecklingsprojekt måste 

kunna hantera tekniska individer. En respondent uttrycker sig i linje med Jalil & Shahid, där 

han understryker att du nödvändigtvis inte behöver djup teknisk kompetens för att 

kommunicera med dina utvecklare, men att du behöver någon form av branschkunskap för 

att förstå problemen. 

Förutom de interna relationerna mellan projektledare och medarbetare kan vi se att 

relationen till kunden anses vara minst lika viktig. Projektledaren fungerar som medlare 

mellan kund och projektmedarbetare, varvid en dålig relation till kunden kan leda till 

missförstånd då projektledaren ska förmedla krav och villkor till sina medarbetare. Enligt vår 

studie kan en dålig kunddialog orsaka misstag i form av att man inte explicit förstår vad som 

efterfrågas. För att förstå vad kunden önskar och föra vidare dessa önskemål till 

medarbetarna tror vi att teknisk kompetens som komplement till 

affärsverksamhetskompetens och relationskompetens kan underlätta vid processen. En 

projektledare som vid en kunddialog vet vilka tekniska begränsningar och möjligheter som 

existerar kan redan då komma med förslag och lovar ingenting som inte kan hållas. Har du 

som projektledare ingen uppfattning om vad som är möjligt och inte skapar det 

missförtroende både gentemot kund och medarbetare. 

Vikten av att ha trovärdighet som projektledare framkom tydligt i studien, Jansson & 

Ljung (2004) hävdar att en projektledare inte kan agera trovärdigt i rollen som projektledare 

utan någon kunskap inom teknikområdet som finns i projektet. Resultatet pekar å andra 

sidan i motsatt riktning. Trovärdighet för projektledaren är essentiellt i projektet men 

majoriteten tyckte inte att teknisk kompetens har någon korrelation med trovärdighet, vilket 

även är helt i motsats till det Raccoon (2006) och Napier et al. (2009) menar. Trovärdighet är 

någonting som skapas genom att projektledaren står för det han säger och genomför det. Du 

som medarbetare ska kunna släppa frågeställningarna som inte berör dig och lita på att 

projektledaren löser dem. Att projektledaren saknar teknisk kompetens har enligt studien 

ingenting med saken att göra. Vi ser inget konkret som pekar på att teknisk kompetens 

skapar trovärdighet då flertalet respondenter anser att det är andra faktorer som inger 

trovärdighet, såsom ärlighet. Vidare framgår det att det inte är projektledarens roll att ha 

tekniska frågeställningar liggandes på bordet, och då kan man inte heller påstå att teknisk 

kompetens är någonting som mynnar ut i trovärdighet. Vi anser att teknisk kompetens på 

egen hand inte kan skapa trovärdighet, projektledaren gör sig trovärdig främst genom att på 

bästa sätt hantera andra frågor, frågor som planering, organisering och strukturering. Frågor 

som inte hanteras med teknisk kompetens, utan främst ledarskapskompetens. 

Tilliten och tryggheten som projektmedarbetarna känner för projektledaren kan mer eller 

mindre beröras av teknisk kompetens. Lee et al (2010) hävdar att tekniskt kunnande bygger 

tillit och förtroende för projektledaren. I vår undersökning framgår det att så länge 

projektledaren är ärlig med sina kompetensområden försämrar det inte tilliten. Ge 

medarbetarna en verklig bild över vad du kan och inte som projektledare så litar de på dig 

utifrån det du säger. Utger projektledaren sig för att ha kunskaper som senare visar sig vara 
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tomt prat försvinner tilliten. Upprätthålls ärligheten och medarbetarna vet att det 

projektledaren säger är sprunget ur uppriktighet ökar tilliten. En intressant aspekt som dock 

framkommer i likhet med Lee et al. (2010) är att teknisk kompetens kan öka tilliten 

ytterligare, men att det behöver inte nödvändigtvis vara tvärtom. Vi menar att det kan tolkas 

som att teknisk kompetens ändå i viss mån skulle kunna ge tilliten en extra knuff.  

Angående trygghet ser vi att projektledaren kan fungera som ett skyddsnät som fångar 

upp de misstag medarbetare gör, vilket kan medföra en känsla av trygghet. Spontant känns 

detta kanske naturligt men här tycker vi att man kan ifrågasätta denna synpunkt, 

projektmedarbetarna har troligtvis fått sina respektive roller på grund av sin kompetens, de 

anses ha kunskap nog att utföra de uppgifter som kan komma att bli deras. Således bör inte 

projektledarens kompetens påverka tryggheten gentemot densamme. Snarare anser vi att 

detta kan göra medarbetarna bekväma, de vet att projektledaren kan fånga upp misstagen 

och med tanke på det behöver de i ett första skede inte göra allt rätt. Det kan medföra att 

projektledaren får ansvar som förutsättningsvis inte var tänkt som dennes ansvarsområde 

och kan leda till sämre planering och organisering av projektet då tid måste läggas på att 

rätta medarbetarnas misstag.   

Relationen mellan projektledare och projektmedarbetare behöver, ur vår synpunkt, inte 

påverkas av projektledarens tekniska kompetens. I och med att det under studiens gång 

framkommit att det inte är projektledarens ansvar att vara skicklig på det tekniska kan man 

heller inte säga att teknisk kompetens krävs för att bygga en god relation med sina 

medarbetare. I vissa aspekter, som kommunikation och trygghet, kan teknisk kompetens 

spela roll i relationen. I det senare anser vi dock som ovan nämnt att det inte alltid betyder 

att det är bra att känna sig trygg i det någon annan är skicklig på. Teknisk kompetens kan 

användas som en kompletterande resurs för att utveckla en god relation, men det är inte 

avgörande för att skapa en god relation, en god relation bygger på ärlighet och öppenhet.   

5.3 Ledarskapskompetens – centralt för projektledare 

Studiens resultat pekar på att ledarskapskompetens utgör den främsta framgångsfaktorn för 

en projektledare inom mjukvaruutveckling, vilket ligger helt i linje med resultatet av studien 

som Geohegan & Dulewicz (2008) utför angående projektledarens kompetenser som 

framgångsfaktor. Teknisk kompetens anses i vår studie vara en kompletterande resurs, men 

det tycks inte påverka ledarskapskompetensen. Det är de personliga egenskaperna som utgör 

ledarskapskompetensen, projektledaren ska vara karismatisk, visa på auktoritet, motivera 

sina medarbetare och kunna ta svåra beslut som påverkar projektet. Teknisk kompetens och 

ledarskapskompetens har inget direkt samband enligt respondenternas utsagor. Denna 

synpunkt är tvärtemot det Sodhi & Sodhi (2011) hävdar, de menar att du inte kan leda 

tekniska individer utan teknisk kunskap. Vi ser som sagt inget direkt samband mellan dessa 

kompetenser efter genomförd studie. Att leda ett mjukvaruutvecklingsprojekt framgångsrikt 

grundar sig på kompetenser som inte är tekniskt betingade, precis som studien framhäver. 

Projektledaren ska kunna finna lugnet i stormen då det i övrigt är stressigt i projektet samt 

sköta de administrativa delarna av projektet. Att då vara teknisk kompetent medför inte att 

du på ett bättre sätt kan leda projektet, föra det från start till slut. Vi menar att den tekniska 

kompetensen kommer från medarbetarna i projektet vilket också framkommer av resultatet, 
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där medarbetarnas roll i projektet är att lösa tekniska problem och projektledaren hanterar 

frågor som berör ledningen av projektet. Att Hyväri (2006) hävdar att en framgångsrik 

projektledare inom bland annat mjukvaruutveckling har en kombination av teknisk 

kompetens och ledarskapskompetens tror vi kan bero dels på att studiens urval till största del 

innehöll personer, vilka för övrigt är projektledare som kan ha haft mindre erfarenhet (80% 

hade 0-20 års erfarenhet). Då spannet är stort kan vi dock inte konstatera att det beror på det 

eftersom majoriteten kan ha haft 15+ års erfarenhet men det kan även vara så att de flesta 

haft mindre erfarenhet. Vi tror att projektledare med mindre erfarenhet kan klamra sig fast 

vid tanken att teknisk kompetens är den primära kompetensen dom ska ha för att leda 

projektet framåt.  Det kan även bero på att majoriteten av källor som Hyväri använder sig av 

är mer än 20 år gamla, vilket kan understrykas av Jalil & Shahid (2008) som menar att det 

förr i tiden ansågs mer vedertaget att projektledaren skulle ha teknisk kompetens. 

Att ha en god relation med sina medarbetare är dock någonting som, i eget tycke, kan 

hjälpa projektledaren att leda projektet. Litar man på sin projektledare och känner 

förtroende för denne underlättar det ledningen av projektet och medarbetarna tror på dig 

som ledare, något som även Raccoon (2006) konstaterar. Och där ser vi att du kan använda 

teknisk kompetens som kompletterande resurs för att utveckla en god och sund relation med 

dina medarbetare vilket skulle kunna medföra att teknisk kompetens indirekt kan påverka 

hur man leder projektet. Det är dock inte en nödvändig resurs för att skapa en relation och 

följaktligen har teknisk kompetens mindre inflytande i frågan om teknisk kompetens har 

betydelse för att leda projektgruppen.  
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6. Avslutande reflektion 

Syftet med vår studie var att undersöka betydelsen av teknisk kompetens hos projektledaren 

inom mjukvaruutvecklingsprojekt från projektmedarbetares perspektiv, för att öka 

förståelsen för projektledning och hur den tekniska kompetensen hos projektledaren 

påverkar projektet. Vi kan konstatera, efter genomförd studie, att teknisk kompetens inte är 

nödvändig hos projektledaren för att leda ett mjukvaruutvecklingsprojekt. I studien tyder 

inget på att en projektledare måste ha teknisk kompetens för att projektet ska lyckas. De 

tekniska detaljerna tillhör projektmedarbetarnas ansvarsområden och de administrativa 

uppgifterna ligger på projektledarens bord tillsammans med att leda projektet framåt och ha 

en överblick över projektet. Den relaterade forskningen som vi funnit kring ämnet har varit 

tvetydig men i resultatet av studien ser vi en enad syn på teknisk kompetens hos 

projektledaren och hur den påverkar projektet. Vi ser emellertid tecken som visar på att 

teknisk kompetens kan fungera som en kompletterande resurs i relationer, exempelvis vad 

gäller kommunikationen mellan projektledare och medarbetare. Det anses vara lättare att 

kommunicera med sin projektledare om denne vet vad som diskuteras gällande tekniska 

termer. 

Studien visar dock att betydelsen av teknisk kompetens hos projektledaren beror på 

projektets konstellation. I en projektgrupp med juniora medarbetare kan den tekniska 

kompetensen vara mer betydelsefull hos projektledaren, på samma sätt som att den inte är 

lika betydelsefullt i en projektgrupp som utgörs av seniora medarbetare, detta på grund av att 

seniora medarbetare inte behöver vägledning i samma utsträckning som juniora 

medarbetare. Antalet tekniska frågor, problem och missförstånd uppstår inte i lika stor 

omfattning hos en senior projektgrupp. 

Relationell kompetens och ledarskapskompetens hos projektledaren är högre beaktade än 

den tekniska kompetensen och är förväntade kompetenser hos en projektledare, till skillnad 

från teknisk kompetens. Vidare visar studien att det inte finns någonting som pekar på att 

teknisk kompetens är essentiell för att skapa goda relationer internt i projektet eller 

någonting som skulle påverka ledarskapskompetensen. En god relation kännetecknas av att 

projektledaren är ärlig och öppen under projektet och ledarskapskompetensen består av 

personliga egenskaper som utmärker en god ledare. Dessa egenskaper kan beskrivas som att 

ha förmåga att motivera, behålla lugnet, vara karismatisk och visa auktoritet. 

Tyvärr ser vi ingen möjlighet att generalisera dessa kvalitativa upptäckter för andra 

projekt inom mjukvaruutveckling.  Studien utgår från ett antal respondenter som har delat 

med sig av sina erfarenheter och åsikter kring ämnet, och då mjukvaruutvecklingsprojekt kan 

skilja sig från projekt till projekt kan dessa erfarenheter och åsikter skilja sig åt. Dessa 

upptäckter är likväl värda att ta i beaktning vid val av projektledare inom 

mjukvaruutveckling. 

För att skapa en mer tydlig helhetsbild kring ämnet skulle fler studier behövt behandla 

ämnet. Vi tror att observerande undersökningar kan ge mycket information om betydelsen av 

en teknisk kompetent projektledare. Mycket data finns förmodligen att hämta ur en sådan 

studie där man får följa ett mjukvaruutvecklingsprojekt från start till slut och kartlägga hur 

projektledaren hanterar tekniska hinder som uppkommer under projektets livscykel och 

därigenom se om projektledaren drar nytta av att ha teknisk kompetens. Vidare tror vi att 
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studier som fokuserar på projektets uppsättning kan få resultat som skiljer sig. Vår studie 

visar att juniora medarbetare har större behov av en teknisk kompetent projektledare än 

seniora medarbetare. Det skulle vara intressant att undersöka detta ytterligare genom att 

lägga fokus på projekt vars medarbetare har mer eller mindre erfarenhet inom 

mjukvaruutveckling.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Intervjuunderlag 

Inledningsvis har vi presenterat oss själva och vad vår studie handlar om och vad studien 

syftar till att uppnå. Vi informerade även respondenterna om de forskningsetiska frågorna 

som är relevanta, att respondenterna avidentifieras och att intervjuerna spelas in samt 

transkriberas. 

Samtliga intervjuer har olika följdfrågor som uppkom under intervjusamtalet och är unika 

för respektive intervju. Dessa följdfrågor är inte en del av det formella intervjuunderlaget. 

Respondentens bakgrund: 

 Vilken nuvarande roll har du i ditt arbete? 

 Vilka tidigare roller har du haft under ditt arbetsverksamma liv? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka tekniskt inriktade arbetsuppgifter har du? 

 Vilka tekniskt inriktade arbetsuppgifter har du haft? 

 Vilka tidigare erfarenheter från IT-branschen har du? 

Teknisk kompetens: 

 Om vi säger teknisk kompetens, vad tänker du då? 

 Vad är/ har varit din huvudsakliga tekniska kompetens inom mjukvaruutveckling? 

 Är det viktigt att den projektledaren har teknisk kompetens inom ditt 

kompetensområde? 

 Hur påverkas det projektledarens förmåga att leda arbetet om denne saknar teknisk 

kompetens på ditt specifika område? (Planera, Kommunicera, Koordinera) 

 Kan du nämna en situation där du påverkades av att projektledaren inte besatt teknisk 

kompetens kring just ditt arbetsområde? 

 Anser du att en projektledare bör ha erfarenhet av programmering, testning, drift, 

support och uppföljning? 

o Om ja- vilka positiva aspekter kan du se om projektledaren besitter denna 

erfarenhet? 

o Om nej- varför inte? Vad ser du som mer meriterande hos en projektledare? 

Relationell kompetens: 
 Anser du att projektledaren blir mindre trovärdig om hen saknar teknisk kompetens? 

 Påverkas din tillit till projektledaren om hen har en hög eller låg grad av teknisk 
kompetens? 

 Känner du trygghet i din egen prestation om projektledaren har hög grad av teknisk 
kompetens? 

 Blir du mer produktiv om projektledaren har hög grad av teknisk kompetens? 

Projektledning generellt: 

 Vilken egenskap skulle du säga är den viktigaste i rollen som en projektledare inom 
mjukvaruutveckling? (Branschkunskap, ledning, organisera, kommunicera) 


