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Problemställning

  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka egenskaper och 

färdigheter en byggprojektledare bör utveckla för att säkerställa 

ett projekts framgång. Studien ämnar även undersöka 

projektledarnas nuvarande ledarkompetenser och val av 

tillvägagångssätt i projekten. Detta för att bilda en uppfattning av 

mentorskapets effekter som kompetensutvecklingsmetod, och få 

en djupare förståelse för hur mentorskapets utformning kan 

förbättra projektledarnas förutsättningar att utvecklas till 

framgångsrika projektledare.  

 

 

Metod: Studiens tillvägagångssätt är av kvalitativ art då det har 

genomförts en fallstudie med datainsamling utifrån intervjuer och 

interna dokument. Fallstudien utfördes på ett utvalt företag då det 

erhölls kompetensutvecklingsdokument för utformningen av 

organisationens mentorskapsprogram, som vidare analyserades 

och jämfördes med studiens teori och empiri från de 

semistrukturerade intervjuerna. En litteraturstudie utfördes för att 

få en bättre uppfattning av den befintliga forskningen inom 

ämnesområdena projektledning, ledarskap och mentorskap. 

 Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos 

projektledaren är avgörande för att säkerställa ett 

projekts framgång?  

 

 Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av 

dagens projektledare i byggprojekt?  

 

 Hur bör mentorskapsprogram utformas som 

potentiell kompetensutvecklingsmetod för 

byggprojektledare?  

 



 

 

 

Slutsats:  Studien visar på att projektledarens ledaregenskaper och 

färdigheter har en avgörande effekt på ett projekts framgång. Det 

är framförallt de mjuka parametrarna i projektledningen som ger 

en märkbar effekt, eftersom projektledaren spenderar mer än 

hälften av sin arbetstid med att interagera och samspela med 

människor. Samtidigt visar studien på att det i nuläget finns ett 

glapp mellan den befintliga projektledningslitteraturens 

rekommendationer av hur en projektledare bör vara, agera och 

styra sina projekt och hur projektledare arbetar i verkligheten.  

 

 Dagens projektledare är duktiga på att tillämpa de hårda delarna 

av projektledningen medan de ofta brister i de mjukare delarna, 

och detta trots att de är medvetna om de mjuka parametrarnas 

positiva effekter. Vidare visar studiens resultat på att 

projektledarna vanligtvis brister i sin förmåga att utöva ett 

främjande ledarskap, vilket framförallt anses bero på 

projektledarnas tekniska utbildningsbakgrund.  

 

 Som kompetensutvecklingsmetod bedöms mentorskapet vara ett 

högst lämpligt sätt att utveckla projektledarnas brister i sitt 

ledarskap. Utifrån studiens teori och resultat rekommenderas att 

organisationer i byggbranschen utformar ett formellt 

mentorskapsprogram, för att kvalitetssäkra projektledarnas 

utveckling till framgångsrika ledare av byggprojekt.  

 

 

 

Nyckelord:  Framgångsrik projektledning, Leadership, Critical success 

factors, Kompetensutveckling, Mentorskap 

 

 

 

  



  

Abstract 
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Problem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpose: The purpose of the study is to identify the leader characteristics 

and skills a construction project manager should develop in order 

to ensure a project's success. The aim is also to examine the 

project manager's current competencies and approaches. The 

purpose is furthermore to identify how to design a mentoring 

program to improve the manager’s possibilities to achieve 

successful projects. 

 

 

Method: The study was conducted as a qualitative study as a case study 

with interviews, internal documents and a literature review. The 

case study of one selected company was conducted to analyse 

received documents regarding the organization's mentoring 

program, which furthermore were compared with the theory and 

empirical data of the study. A literature review was conducted to 

receive a better understanding of the available research in the 

study area of management, leadership and mentoring. 

 

 

 Which leader characteristics and skills are crucial in 

a project manager to ensure project success? 

  

 Which leadership competences are practised by 

today's projects manager in construction projects? 

 

 How should the design of a potential mentoring 

program take place to ensure professional  

development for construction project managers? 

 



 

Conclusion: The study shows that the project manager's leader qualities and 

skills have a critical effect on the project success. It is mainly the 

soft aspects of the project manager that provide noticeable effects, 

because the project manager spends more than half of their 

working time to interact with people. Simultaneously the study 

shows that there is a gap between the existing theory in the project 

management literature and how the project managers work in 

reality. 

 

The modern project manager is competent in practicing the hard 

parameters of the project management, but is usually lacking in 

practicing the softer parameters, and this even though the 

managers are aware of the positive effects of the soft parameters. 

Furthermore, the results of this study shows that project managers 

usually lack in their skills to pursue a developing leadership. The 

project managers technical and educational background is 

considered to be the main reason to this weakness.  

 

As a method, the mentorship is evaluated to be one of the most 

appropriate ways to develop the project manager’s weaknesses in 

human skills. Based on the study's theory and results, the 

organizations of the construction industry are recommended to 

design a formal mentoring program. This to assure the quality of 

the further development as leaders of successful projects. 

 

 

Keywords: Framgångsrik projektledning, Leadership, Critical success 

factors, Kompetensutveckling, Mentorskap 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrundsbeskrivning som ligger till grund för 

problemformuleringen.  Det redogörs också för studiens syfte, mål och avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

De problem som byggbranschen kämpar med för att uppnå framgångsrika slutresultat är lika 

aktuella nu som på slutet av 1950-talet: att nå de definierade projektmålen utan att överskrida 

tidsplanen eller budgeten (Engwall, 1998). Till sammanhanget hör det faktum att byggbranschen 

står inför stora utmaningar då projekten förväntas färdigställas med god vinstmarginal samtidigt 

som det ska presteras kortare byggtider, uppnås högre standarder, byggas med rätt kvalitet och 

helst till lägre kostnader (Rapp Piccardi & Schaller, 2010; DuBois, et al., 2013). För att försöka 

möta de höga förväntningarna diskuteras det flitigt vilka framgångsfaktorer som är de mest 

avgörande för att effektivast nå byggprojektens förväntade slutresultat. Det vetenskapliga sökandet 

efter framgångsfaktorerna har med tiden utvecklats från att tidigare enbart fokusera på tid, kostnad 

och funktionalitet på 1970-talet till att även väga in kvalitetsaspekter under 1980- och 1990-talet 

(Atkinson, 1999). De framgångsfaktorer som anses kritiska i dagens läge är förutom tid, kvalitet 

och budget, framförallt säkerhet, miljö och kommunikation (Odell & Ridne, 2015) tillsammans 

med intressenternas belåtenhet och verksamhetens lönsamhet och vinst (Baccarini, 1999).  

 

En framgångsfaktor som började undersökas först på 2000-talet är byggprojektledarens kompetens 

och ledarskapsstil (Turner & Müller, 2005). Det anses underligt att det under så lång tid har 

bortsetts från att studera projektledarens effekt på projektet, speciellt med tanke på att 

projektledaren har en ytterst central roll som huvudansvarig för projektets framskridande. I den 

generella ledarskapslitteraturen har det sedan länge varit känt att en projektledares prestation och 

ledarskapsstil kan ha en positiv effekt på sin organisations framgång. Trots detta kan ledarskapet i 

byggbranschen anses vara ett relativt nytt forskningsområde då det på senare år har tillkommit ett 

flertal studier för ämnesområdet. Därmed finns det av förklarliga skäl fortfarande delade meningar 

om projektledarens ledarskap faktiskt påverkar ett byggprojekts framgång, och det är intressant att 

fundera på i hur stor utsträckning dagens projektledare faktiskt använder ledarskap i sin 

projektledning.  

 

Faktum är att det finns ett flertal nyare studier som stödjer teorin om att en projektledare med ett 

effektivt ledarskap kan ge stora positiva effekter på slutresultatet i byggprojekten (Larsson, et al., 

2015; Gharehbaghi & McManus, 2003; Limsila & Ogunlana, 2008). Det är dock inte helt 

uppenbart hur de framgångsrika projektledarna växer fram, och inte heller vilka kunskaper eller 

tillvägagångssätt som skapar de rätta förutsättningarna för projektledarnas utveckling. Däremot 

visar trenden på att det är allt fler organisationer inom byggbranschen som har börjat intressera sig 

för de positiva effekter som kan åstadkommas när medarbetarna ges möjligheten att utveckla sin 

kompetens. För att förbättra organisationens samlade ledarkompetens har de två 

kompetensutvecklingsmetoderna internutbildning och mentorskap blivit allt mer vanliga. Men 

frågan är hur projektledare på effektivast sätt utvecklas till framgångsrika ledare över sina projekt, 

och hur kompetensutvecklingen bör utformas för att på bästa sätt främja ledarskapet hos 

projektledarna.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka egenskaper och färdigheter en byggprojektledare bör 

utveckla för att säkerställa ett projekts framgång. Studien ämnar även undersöka projektledarnas 

nuvarande ledarkompetenser och val av tillvägagångssätt i projekten. Detta för att bilda en 

uppfattning av mentorskapets effekter som kompetensutvecklingsmetod, och få en djupare 

förståelse för hur mentorskapets utformning kan förbättra projektledarnas förutsättningar att 

utvecklas till framgångsrika projektledare. 

 

1.3 Mål och problemformulering 

Målet med studien är att bidra till en effektivare projektledning genom att identifiera avgörande 

framgångsfaktorer hos projektledaren, och på så sätt nå framgångsrika resultat och högre 

lönsamhet. Målet med studien är också att fungera som en förundersökning till hur 

kompetensutveckling av ledarskap kan implementeras i byggföretag i form av mentorskap, för att 

förbättra möjligheterna till att utvecklas som ledare i rollen som byggprojektledare.  

 

Frågeställningar som ämnas besvaras i studien: 

 

 Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos projektledaren är avgörande för att 

säkerställa ett projekts framgång?  

 

 Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av dagens projektledare i byggprojekt?  

 

 Hur bör mentorskapsprogram utformas som potentiell kompetensutvecklingsmetod för 

byggprojektledare?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien representerar ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors 

heltidsstudier och därför har vissa avgränsningar behövts göras för att kunna hålla tidsramen.  

Studien har utförts som en fallstudie i samarbete med konsultföretaget NIRAS Sweden, 

Malmöavdelning Property Consulting. Studien har valts att begränsas till att endast undersöka det 

samarbetande företaget och därför har materialinsamlingen begränsats till att endast beröra NIRAS 

projektledare och interna handlingar. De interna handlingarna berör organisationen och deras 

kompetensutvecklingsplaner. Intervjuerna har genomförts med NIRAS projektledare som arbetar 

med husbyggnadsprojekt på kontoren i Malmö och Allerød i Danmark. Vidare har fallstudien, med 

avseende på projektledarnas kompetensutveckling, huvudsakligen fokuserats på NIRAS befintliga 

mentorskap i Danmark. 
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1.5 Målgrupp 

Framförallt riktar sig studien till byggprojektledare eller till företag som arbetar i byggbranschen i 

projektform och som är intresserade av att förbättra sina slutresultat genom ett effektivare 

ledarskap. Studien riktar sig även till yrkesmän som har en ledande roll inom byggsektorn och 

personer som arbetar i team med byggprojekt. En ytterligare målgrupp är nyexaminerade 

ingenjörer som är på väg ut i ledande arbetsroller inom byggbranschen.  

 

1.6  Disposition 

Inledning: För att få en bred inblick i studiens valda område inleds kapitlet med en kort bakgrund. 

I studiens syfte, mål och frågeställning framgår vad som ämnas besvaras. Kapitlet innehåller även 

studiens avgränsningar och avsedda målgrupp samt studiens disposition. 

 

Metodik: I detta kapitel behandlas studiens tillvägagångssätt och hur det har resonerats kring valet 

av metod för att kunna uppnå studiens mål och syfte. Som avslutning av kapitlet beskrivs studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

Teori: Syftet med teorikapitlet är att redogöra för tidigare forskning och befintliga teorier. I kapitlet 

beskrivs projektledningens process och projektledarens roll i byggprojektet. Studien behandlar 

också ledarskapet, att vara ledare och hur det kopplas till byggbranschen. Vidare beskrivs 

kompetensutvecklingens grunder med fokus på mentorskap och olika utformningssätt.  

 

Resultat: I resultatdelen presenteras och redogörs för studiens empiri utifrån den genomförda 

fallstudien och intervjupersonernas respons.  

 

Analys och diskussion: Kapitlet innehåller reflektioner över studiens resultat och jämförelser samt 

kopplingar till studiens teorikapitel. En diskussion förs utifrån studiens analys och frågeställningar.  

 

Slutsats och rekommendation: Avslutningsvis redovisas de slutsatser som kan dras utifrån 

studiens empiri och analys. Det ges även förslag på fortsatta studier och förs resonemang om 

studiens valda metoder.  

 

Referenser: I kapitlet redovisas den litteratur som har studerats och utgåtts ifrån under studiens 

genomförande.  
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2. Metod och genomförande 
 

 

I detta kapitel beskrivs och motiveras valen av studiens tillvägagångssätt. Reliabiliteten och 

validiteten för studien diskuteras med studiens trovärdighet som utgångspunkt.  

 

 

2.1 Val av forskningsmetod  

För att uppnå det avsedda målet för studien har valet av forskningsmetod en hög betydelse då 

metodernas lämplighet varierar med studiens karaktär (Blomkvist & Hallin, 2014). En metod 

beskrivs som ett verktyg för att lösa problem, och metodläran ger en stabil grund för att arbeta 

systematiskt och genomtänkt för att besvara frågeställningar om samhälleliga problem (Holme & 

Solvang, 1997). Det behövs även en grundläggande förståelse och kunskap i metodfrågor för att 

kunna genomföra en tillförlitlig studie med vetenskaplig forskningskaraktär.  

 

För att den valda metoden ska vara tillämplig i forskningssammanhang behöver den uppfylla 

följande grundkrav som sammanfattats av Holme & Solvang (1997):  

 

 Det skall finnas en tydlig koppling till den verklighet som studeras då urvalet av 

information görs på ett systematiskt arbetssätt.  

 Informationen som insamlas skall kunna användas till sin fulla potential och för att 

möjliggöra att intresserade kan granska och kontrollera resultatets beständighet, och 

därför skall valet av presentation avvägas.  

 Resultatets ändamål är att bidra med ny kunskap och att främja medvetenheten, som i sin 

tur leder till ett fortsatt framgångsrikt forskningsarbete.   

 

Eftersom studien har för avsikt att bidra till en djupare förståelse för ledarskapets effekter på 

projektledningens framgång och mentorskapet som potentiell kompetensutvecklingsmetod, är det 

viktigt att studien är av en utredande karaktär. Studien valdes att utföras som en kvalitativ studie 

som utgår från projektledningsföretaget NIRAS Sweden för att lättare kunna tolka och uppfatta 

sociala sammanhang och processer, referensramar och motiv (Holme & Solvang, 1997). Fördelen 

med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att informationen som insamlas karakteriseras av detaljer 

och nyanser som uttrycks genom ord och beskrivningar (Höst, et al., 2011). Till skillnad från den 

beskrivande informationen i de kvalitativa tillvägagångssätten, omvandlar de kvantitativa 

metoderna information till siffror och mängder för att sedan analyseras och sammanställas som 

statistik (Holme & Solvang, 1997). Det kvantitativa tillvägagångssättet valdes bort i ett tidigt skede 

eftersom den kvantitativa informationen uttrycks i siffror och mängder, vilket inte ansågs optimalt 

för den utredande studiens valda ämnesområde.  

 

Studien genomfördes som en fallstudie på ett fallföretag eftersom studien ämnar undersöka den 

verkliga uppfattningen av projektledaren, ledarskapet och mentorskapet. En fallstudie är en 

övergripande benämning på de metoder som kan användas för att på ett grundligt och djupgående 

sätt undersöka ett fall, individer, grupper eller organisationer (Olsson & Sörensen, 2012). Som 

fallstudie kan information exempelvis inhämtas genom intervjuer och analys av dokument, vilket 
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kan ge en mer djupgående kunskap än vad en kartläggning av kvantitativ metod klarar av (Höst, et 

al., 2011). Som examensarbete finns det begränsat med tid och då är fallstudie fördelaktig som 

metod då det kan utföras en djupgående analys utifrån ett fallföretag.  

 

För det vetenskapliga arbetet finns det i huvudsak tre sätt att relatera teori med empiri: deduktivt 

(ett bevisande arbete), induktivt (ett upptäckande arbete) och abduktivt (en kombination av de båda 

angreppssätten) (Patel & Tebelius, 1993). Vid ett deduktivt angreppssätt utgår studiens 

frågeställningar och hypotes från redan befintliga teorier och begrepp, för att sedan provas 

empiriskt och ligga till grund för studiens slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). Det 

induktiva angreppssättet utgår istället från studiens empiri då resonemang utifrån observerade 

mönster i efterhand utformas till studiens teori (Patel & Tebelius, 1993). Det abduktiva 

angreppssättet, som är en kombination av det deduktiva och induktiva, är till en början induktivt 

med avseende på att det utformas en teori som gäller för ett specifikt fall (Patel & Tebelius, 1993). 

Därefter övergår angreppssättet till ett deduktivt då den utformade teorin provas på nya fall, vilket 

medför att teorin kan växa fram i takt med arbetsförloppet.  

 

För studien anses det deduktiva angreppssättet vara högst aktuellt då det redan finns ett brett 

spektrum av befintligt forskningsmaterial inom det valda området. Att helt arbeta utifrån det 

induktiva angreppssättet valdes bort eftersom det upplevdes finnas ett stort behov av den 

bakomliggande teorin för att kunna genomföra studien. Eftersom det abduktiva angreppssättet 

möjliggör att beskriva nuläget genom induktion och omfatta befintlig teori genom deduktion, kan 

det diskuteras om det är det mest lämpade sättet att förhålla sig till teorin. Emellertid anses det 

deduktiva angreppssättet vara fullt tillräckligt då den existerande teorin används som grund till 

studiens frågeställningar och hypotes för att sedan provas empiriskt och leda till studiens slutsatser.  

 

 

2.2 Studiens forskningsmetod och genomförande  

Studiens kvalitativa metod representeras av en fallstudie där en dokumentanalys hos det valda 

företaget har genomförts tillsammans med åtta intervjuer med företagets byggprojektledare. En 

litteraturstudie genomfördes också för att få en ordentlig grund att stå på i det fortsatta arbetet och 

för att besvara den första frågeställningen.  

 

För att tydliggöra studiens tillvägagångssätt har en schematisk bild konstruerats, se figur 1. Det 

första och inledande steget i studien fokuserar på att inringa rapportens problemområde. Det är 

viktigt att hitta ett område som är intressant för alla inblandade parter, och som har hög aktualitet 

i branschen samt samhället. Det är fördelaktigt om författaren väljer ett problemområde som är ett 

personligt intresse eftersom en hög motivation underlättar vid motgångar. Utifrån problemområdet 

utformades studiens syfte och frågeställningar som sedan låg till grund för resterande arbete. Det 

genomfördes en litteraturstudie som påbörjades i tidigt skede och arbetades med löpande under 

arbetets gång. Det initiala skedet av litteraturstudien innebar att skapa en övergripande helhetsbild 

över det valda ämnesområdet och för att få en uppfattning av de befintliga teorierna samt tidigare 

utförda studier. Vidare ledde litteraturstudien till en sammanställning av den teori som ansågs 

relevant för studien och det fortsatta arbetet.  
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Figur 1. Översikt över studiens tillvägagångssätt 

 

Beträffande studiens metod gjordes valet först när författaren var insatt i ämnesområdet och en 

kvalificerad bedömning kunde genomföras utifrån vilken metod som är bäst lämpad för att nå rätt 

empirisk information. För studien valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt med ett deduktivt 

angreppssätt och insamlingen av empirisk data till fallstudien utgjordes av en dokumentstudie och 

intervjuer med utvalda projektledare. Informationen från intervjuerna transkriberades och 

dokumenten behandlades. Resultaten framarbetades utifrån de insamlade empiriska data och 

analyserades samt diskuterades sedan utifrån den sammanställda teorin i litteraturstudien för att 

slutligen leda fram till en slutsats som besvarar studiens angivna frågeställningar.  

 

I efterföljande delkapitel presenteras en mer ingående beskrivning av respektive tillvägagångssätt 

för studien.  
 

2.2.1 Problemområde och frågeställningar 
Det första steget i att skriva en vetenskaplig rapport är att välja ett problemområde (Holme & 

Solvang, 1997). Utifrån det valda problemområdet skall en problemformulering utformas som 

sedan ligger till grund för studiens fortsatta utformning. Studiens problemformulering skall 

tydliggöra syftet med studien och förklara anledningen till det valda problemet samt vad som 

förväntas besvaras genom det nedlagda arbetet. Utifrån studiens motiv att bidra med ny kunskap 

och att ge eftersökta svar kan ett antal frågeställningar formuleras (Holme & Solvang, 1997).  
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2.2.1.1 Studiens problemområde och frågeställningar 

Vid valet av studiens problemområde utgick författaren framförallt från sitt eget intresse för 

projektledning och ledarskap, vilket visade sig lämpa sig väl då det är ett ytterst aktuellt 

forskningsområde inom byggbranschen. För att identifiera problemet ur problemområdet 

bestämdes möte med handledaren på högskolan där en diskussion hölls och området valdes till 

ledarskapet hos projektledaren och den möjliga kompetensutvecklingen genom mentorskapet. 

Vidare formulerades frågeställningarna och målen för studien i samarbete med högskolans 

handledare och det samarbetande fallföretaget.  

 

2.2.2 Litteraturstudie 
Syftet med en litteraturstudie är att ge läsaren bakgrund och förståelse för de mest 

uppmärksammade frågeställningarna inom forskningsområdet (Bell, 2006). En väl utförd 

litteraturstudie stödjer därför målet att utveckla den befintliga kunskapen och minskar risken för 

att studien fokuserar på redan befintliga kunskaper (Höst, et al., 2011). Att genomföra en 

litteraturstudie beskrivs av Höst et al. (2011) som en iterativ process där materialet successivt växer 

fram genom att alternera informationssökning, bedömning, tolkning och sammanställning. En 

ytterligare anledning till att genomföra en litteraturstudie är att det är först när författaren har 

granskat den befintliga teorin som han eller hon kan få en uppfattning om vad som redan är 

kunskap, och det är först då som författaren kan bidra med ny kunskap (Merriam, 1994). Att 

genomföra en litteraturstudie bidrar även till att författaren kan spara tid då han eller hon redan har 

vetskapen om vilka metoder som tidigare används och vilka svagheter och styrkor det funnits hos 

respektive metodval.  

 

Litteraturstudien anses också vara nyttig utifrån lärande- och utvecklingsperspektiv då författaren 

till studien lär sig att hantera ett viktigt redskap som är användbart ur många avseenden i sin 

framtida yrkesroll (Höst, et al., 2011). En avgörande faktor för hur övergripande 

litteratursökningen behöver vara är hur insatt författaren är i det aktuella ämnesområdet med 

avseende på begrepp, teorier osv. Det anses enligt Bell (2006) finns stor risk för att sammanställa 

information utan att reflektera och göra en kritisk granskning av området. Det innebär således att 

det är väsentligt att vara kritisk i sin granskning av resultat och påståenden, jämföra olika studiers 

resonemang samt ifrågasätta författares val av antaganden och hypotes.  

 

2.2.2.1 Genomförande av litteraturstudien 

Litteraturstudien påbörjades redan i det initiala skedet av studien för att få en tydligare bild av 

byggbranschens uppfattning av vad ledarskap egentligen är, vad som definierar en framgångsrik 

projektledare och hur mentorskap kan utformas för att effektivisera kompetensutvecklingen. Under 

den initiala delen av studien lästes även ett flertal tidigare skrivna examensarbeten för att få 

inspiration till studien och för att få en bättre förståelse för hur studien bör planeras och 

genomföras.  

 

Vid den övergripande informationssamlingen användes många nyckelbegrepp så som exempelvis 

framgångsrik projektledning, leadership, critical success factors, kompetensutveckling och 

mentorskap. Litteratursökningen utfördes till stor del via högskolans databaser som LUB-search, 

där vetenskapliga artiklar, rapporter och facklitteratur  från både nationella och internationella 

forskare inhämtats som LUBsearch, Google Scholar och Science Direct. Vidare har ett tjugotal 

tryckta böcker inhämtats och behandlats. Dessa böcker används till stor del som 

undervisningsmaterial eller publicerats av framstående forskare inom sina respektive områden. De 
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tryckta böckerna var framförallt kopplade till projektledning, ledarskap, kompetensutveckling och 

mentorskap.   

 

När det gäller den källkritiska biten av litteraturstudien är det av yttersta vikt att studiens teori 

baseras på resultat och motiveringar från trovärdiga källor (Blomkvist & Hallin, 2014). Fördelen 

med vetenskapliga rapporter och artiklar är att dessa alltid granskas av andra forskare inom samma 

område innan de publiceras och därmed kan dessa anses vara ett bra och pålitligt material att 

använda sig av. Vid litteraturstudiens genomförande nyttjades referenslistor i den tillämpade 

litteraturen för att finna ytterligare litteratur inom ämnesområdet.  

 

2.2.3 Fallstudie  
En fallstudie är en övergripande benämning på de metoder som kan användas för att på ett grundligt 

och djupgående sätt undersöka ett fall, individer, grupper, organisationer eller sociala enheter 

(Olsson & Sörensen, 2012). Fördelen med att välja att utföra en fallstudie är att styrkan ligger i att 

flera olika metoder kan användas för att insamla information (Merriam, 1994). Några exempel på 

de kvalitativa metoderna som kan användas för att utföra en fallstudie är dokumentanalys, 

observation och intervju (Yin, 2007).  

 

2.2.3.1 Fallföretaget 

Studien utförs i samarbete med konsultföretaget NIRAS Sweden som har varit delaktiga i studiens 

utformning av syfte och frågeställningar samt det fortlöpande arbetet. NIRAS Sweden är ett 

konsultföretag som är verksamma inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning och miljö runt 

om i Sverige. Företaget valdes då deras Malmöavdelning PRCO (Property Consulting) arbetar med 

projektledning av byggprojekt och visade ett stort intresse för studiens valda ämnesområde 

ledarskap och mentorskap.  

 

2.2.3.2 Dokumentanalys 

Som deskriptiv fallstudie är dokumentanalysens syfte att på ett systematiskt sätt beskriva innehållet 

i de utvalda dokumenten (Merriam, 1994). Vid fallstudier är dokumentens angelägnaste roll att 

styrka de data och belägg som hämtats från andra informationskällor (Yin, 2007). Detta kan göras 

genom att en dokumentanalys utförs där det insamlade materialet bearbetas och arbetas igenom 

(Höst, et al., 2011). Som Höst (2006) uttrycker är det av stor betydelse för studien att ha de 

studerade dokumentens ursprungliga syfte i åtanke under hela analyseringsskedet. Dokument 

brukar i forskningssammanhang, enligt Merriam (1994), avse den information som har insamlats 

via andra källor än intervjuer och observationer, eftersom informationen som huvudsakligen 

kommer till nytta i fallstudier ofta är skriftlig. Vanligtvis är dokument producerade för andra 

ändamål än forskningsrelaterade och utgör därmed en innehållsrik informationskälla. Yin (2007) 

ger exempel på dokument som är framtagna med andra syften än den aktuella studiens: 

mötesprotokoll, skriftliga rapporter och interna dokument. 

 

Genomförande av dokumentanalys 

NIRAS Sweden är i initieringsskedet i utformningen av ett mentorsprogram för sina anställda och 

ser samarbetet i denna studie som en förundersökning för att identifiera vad som är viktigt att 

fokusera på för att effektivisera projektledarnas utveckling. För tillfället är NIRAS Sweden i 

initieringsskedet av ett mentorskapsprogram för att styrka projektledarnas kompetenser, medan det 

i NIRAS i Danmark redan har tagits initiativ till att utforma och etablera ett mentorsprogram. 

Därför erhölls det endast relevanta dokument om mentorskap från NIRAS i Danmark och det är 

dessa som har analyserats i studien. 
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För att erhålla information om fallföretaget och ledningens uppfattning av projektledarnas 

ledarskap och behov av kompetensutveckling genomfördes intervjuer via Skype med stabschefen 

Daniel Steijner i NIRAS Sweden och kvalitetschefen Claus Pilvang i NIRAS i Danmark. Både 

Daniel Steijner och Claus Pilvang ansvarar för organisationens kompetensutveckling och det var 

även från dem som fallföretagets interna dokument om mentorskapsprogram erhölls. Det hade inte 

bestämts i förväg hur många dokument som ansågs lämpligt att granska i studien, utan 

bedömningen av vad som var relevant att analysera gjordes efter att dokumenten erhållits. 

Bedömningen utfördes huvudsakligen utifrån studiens frågeställningar (Merriam, 1994) och totalt  

behandlades det fyra dokument. 

 

Ett sekretessavtal upprättades mellan författaren och fallföretaget för att skydda företagets interna 

dokument och strategier från att exponeras. Det innebär att fallföretagets dokument om 

kompetensutveckling inte kommer att bifogas eller citeras i studien. Detta påverkar dock inte 

rapportens undersökning då författaren har tillgång till fallföretagets kompletta 

kompetensutvecklingsmaterial.  

 

2.2.3.3 Intervju 

I studien utfördes kvalitativa intervjuer med syfte att samla in detaljrik information om de utvaldas 

uppfattning och åsikter om projektledares ledarskap och kompetensutveckling. Eftersom studien 

har en tydlig avgränsning av ämnesområdet ansågs studien vara bäst lämpad för kvalitativa 

intervjuer och specifikt för kvalitativa intervjuer är även att intervjupersonerna har ett eget intresse 

för ämnesinriktningen (Olsson & Sörensen, 2012). Syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå 

de utvalda intervjupersonernas upplevelser och inställning till det specifika ämnet.  Som intervjuare 

ingår även att tolka budskapet som förmedlar mellan raderna och därför bekräftade författaren 

dessa tolkningar genom att ställa följdfrågor som intervjupersonen får dementera eller bekräfta för 

att få en tillförlitligare information från intervjun (Olsson & Sörensen, 2012).  

 

Vid intervjuer finns det risk för att felkällor kan förekomma då det är svårt att veta om 

intervjupersonen tolkade frågan som den var ämnad (Olsson & Sörensen, 2012).  Detta eftersom 

frågor kan uppfattas ha underförstådda antaganden om intervjupersonens åsikter, kunskaper och 

beteende. Därför har det arbetats aktivt med att försöka eliminera dessa risker genom att låta 

utomstående läsa igenom intervjufrågorna och ge förslag på justeringar.  

 

Urval av respondenter 

Vid valet av vilka som ska deltaga i intervjun har bedömningen gjorts utifrån vilka personer som 

uppfattades kunna ge mest relevant information. Detta styrker även Merriam (1994) som menar att 

det inte är representativiteten av urvalet som är mest relevant för intervjusvaren, utan 

intervjupersonernas förmåga att komma med värdefull information. Författaren för studien har dels 

vägt in respondenternas förutsättningar att ge nyttig information och dels utgått från att välja 

representativa personer genom att selektera både juniora och seniora projektledare. Avvägningen 

av vilka som skulle få delta i studien gjordes slutligen utifrån en diskussion tillsammans med 

handledarna. 

 

De utvalda kontaktades via mail eller personlig kontakt och tillfrågades om de var intresserade av 

att delta i studiens intervju som behandlar projektledarens ledarskap och kompetensutveckling. De 

som var intresserade och tackade ja till deltagandet tillfrågades om de accepterade att intervjun 

spelades in. Datum och plats för intervjun bestämdes med respektive respondent och intervjufrågor 

samt intervjuformulär bifogades för att låta respondenterna förbereda sig inför intervjun.  
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Utformning av intervjuerna 

Tanken var från början var att utforma en strukturerad intervju eftersom det upplevdes viktigt att 

varje intervjuperson uppgav svar gällande samma information. Men vid genomförandet framgick 

direkt behovet av att kasta om frågorna en aning och att kunna ställa adderade följdfrågor när 

situationen krävde det. Därför valdes slutligen en semistrukturerad intervjustruktur eftersom den 

erbjuder flexibilitet i intervjuskedet. Den ostrukturerade intervjumetodiken valdes bort då 

författaren ville ha svar på specifika områden och minimera risken för att erhålla diffusa  svar som 

hade försvårat den senare analysen. Dessutom menar Merriam (1994) att det krävs en erfaren och 

ytterst flexibel intervjuare för att lyckas genomföra en ostrukturerad intervju med bra resultat.  

 

Vid utformningen av studiens intervjufrågor och intervjuformulär utgick författaren från de 

formulerade frågeställningarna för att säkerställa att intervjusvaren skulle täcka in den efterfrågade 

informationen. De preliminära intervjufrågorna antecknades i ett dokument och lite kortare frågor 

rörande respondenternas bakgrund utformades i ett separat dokument som i studien benämns som 

ett intervjuformulär. Intervjuformuläret utformades så att respondenterna skriftligen kunde besvara 

de korta bakgrundsfrågorna i dokumentet medan resterande intervjufrågor besvaras muntligt under 

inspelning.  

 

Intervjun delades in i tre faser där den första fasen syftar till att få svar på grundläggande frågor 

som namn, antal år i branschen och kartläggning av tidigare erfarenheter som projektledare. Den 

andra fasen  fokuserar på projektledarens förmågor och färdigheter samt respondenternas 

uppfattning om ledarskap och framgång. Den tredje och sista fasen bestämdes beröra 

projektledarens kompetensutveckling på företaget, förbättringsområden och erfarenheter samt 

respondentens uppfattning av mentorskap.  

 

Utkastet av intervjufrågorna diskuterades med handledarna och justeringar gjordes för att minska 

risken för tvetydighet och dubbelfrågor. Som Olsson och Sörensen (2012) skriver är det viktigt att 

utforma frågorna så att de inte innehåller ledande eller förutsättande frågor samt att de inte uttrycks 

för besvärligt. Under justeringen av intervjufrågorna kategoriserades frågorna om och flera frågor 

bröts ned i olika delfrågor och följdfrågor för att förenkla intervjuförloppet, se den slutgiltiga 

utformningen av intervjufrågorna och intervjuformuläret i bilaga 1 och 2.  

 

En av intervjufrågorna valdes att utformas som en alternativfråga där respondenterna kunde kryssa 

i det alternativ som stämde bäst in på dem. Denna tabellfråga valdes att läggas in i 

intervjuformuläret för att samla de skriftliga frågorna i ett dokument. Eftersom frågan inte 

inkluderar någon prioritering eller gradering samt att det endast är en enda kryssfråga har studien 

inte bedömts tillräckligt mixad för att anses vara kvantitativ, så intervjun behandlas enbart som 

kvalitativ i bearbetnings- och analysfasen. 

 

Genomförande av intervjuer 

Det genomfördes åtta intervjuer med verksamma projektledare med en bra variation av juniora och 

seniora deltagare. Eftersom ett av syftena med intervjuerna var att jämföra danska och svenska 

projektledares uppfattning av ledarskap och mentorskap inom samma företag, utfördes två av 

intervjuerna med danska projektledare och sex av intervjuerna med svenska projektledare. Av de 

genomförda intervjuerna med projektledare utfördes två av intervjuerna via Skype och resterande 

sex intervjuer utfördes genom ett fysiskt möte. En sammanställning av när och hur intervjuerna 

genomfördes presenteras i bilaga 3. 
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Intervjun utfördes med anonyma respondenter och alla intervjuer spelades in för att underlätta 

bearbetningen av materialet. Intervjuerna påbörjades genom att berätta om intervjuns syfte och 

målsättning samt informera om att alla respondenters uttalanden kommer att vara anonyma. I 

introduktionen kontrollerades även att respondenten fortfarande godkände att intervjun kom att 

spelas in. Intervjun inleddes med att respondenten skriftligen fick besvara de grundläggande 

frågorna om hans eller hennes bakgrund som projektledare i intervjuformuläret. Den första delen 

av intervjun fortlöpte med några uppvärmande frågor om projektledarens erfarenheter och 

arbetsuppgifter. Intervjun övergick till del två då respondenten ombads att kryssa i de alternativ i 

alternativkryssfrågan som stämde bäst in på honom eller henne samtidigt som han eller hon gjorde 

en muntlig motivering till valen. Intervjun fortsatte med resterande frågor på del två om 

projektledararens uppfattning om rollen och ledarskapet samt del tre som behandlade 

respondentens åsikter om kompetensutveckling och erfarenheter av mentorskap.  

 

Under intervjun fokuserade författaren på att vara medveten om sitt eget beteende och inte vara 

dömande oavsett vad intervjupersonen uttryckte, vilket Merriam (1994) rekommenderat. Under 

intervjun kunde författaren anpassa följdfrågorna utifrån respondentens svar då intervjun valts att 

utformas som semistrukturerad. Vid behov ställdes även additiva följdfrågor vid de fall då det 

upplevdes att respondenten inte riktigt besvarat den aspekt som frågan var ämnad att behandla.  

  

Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Att bearbeta och analysera kvalitativt material är en tidskrävande uppgift som enligt Holme & 

Solvang (1997) inte bör påbörjas förrän all information är insamlad. Först och främst 

transkriberades alla genomförda intervjuer genom att lyssna igenom ljudinspelningarna och 

anteckna allt relevant som sades på varje intervju. För att inte riskera att tappa värdefull information 

eller att råka ta bort respondentens svar ur sammanhanget, valdes bearbetningen att inkludera 

transkribering trots den tidskrävande processen. Ett alternativ till transkriberingen, men som valdes 

bort, föreslogs av Holme & Solvang (1997) och innebär att de mest väsentliga delarna av intervjun 

väljs ut transkriberas och kompletteras med anmärkningar som antecknas under intervjun.  

 

Vid sorteringen av informationen är det fördelaktigt att börja dela in informationen i olika 

kategorier utifrån innehållet för att skapa en överblick. I den här studien var intervjufrågorna 

grupperade utifrån de tre kategorierna: projektledarens bakgrund, projektledning och ledarskap 

samt kompetensutveckling med fokus på mentorskap. Vid presentation av empirin strukturerades 

kategorierna dock om för att underlätta för läsaren och det bildades rubriker som återspeglar 

teorikapitlet: projektledaren, ledarskapets betydelse, kompetensutveckling och mentorskap. 

 

Anonymiteten i intervjuerna valdes för att kunna fånga respondenternas verkliga tankar och åsikter 

om projektledarrollen, ledarskapets effekter och potentiella kompetensutvecklingsmetoder. Därför 

kan det precis som Holme & Solvang (1997) skriver, finnas ett behov av att förtydliga och skriva 

om vissa delar av respondenternas svar för att förstärka anonymiteten så att det inte går att utläsa 

vem som står bakom vilka citat. Att behöva bearbeta en del av uttalandena kan också grundas i 

behovet av att förtydliga vissa syftningar och för att underlätta läsandet om det har används många 

fackliga termer eller ett allt för komplext språk (Holme & Solvang, 1997).  

 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer erhålls en stor mängd rådata och materialet blir oftast 

väldigt omfattande (Lantz, 2011). Därför har det arbetats med datareducering för att försöka sålla 

bort det material som inte anses relevant för studien, utifrån de definierade frågeställningarna. Både 

Lantz (2011) och Holme & Solvang (1997) ger som förslag att arbeta med kodning med exempelvis 

färger för att markera och kategorisera likheter, skillnader och viktiga uttalanden i informationen.   
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Vad gäller analysen av intervjumaterialet så menar Lantz (2011) att det är en god idé att söka 

mönster i respondenternas uttalanden. Vidare jämförs sedan uttalandena av respondenterna med 

studiens samlade teori för att finna kopplingar och hur de olika delarna är relaterade till varandra. 

Utifrån dessa kopplingar möjliggörs för författaren att dra slutsatser för studien.  

 

2.3 Studiens trovärdighet 

För studien valdes det ett kvalitativt utförande då det genomfördes en litteraturstudie i kombination 

med en fallstudie av ett utvalt företag och intervjuer av dess projektledare. Eftersom det är en studie 

av kvalitativ art har det endast granskats ett fåtal dokument från ett fallföretag samt genomförts ett 

relativt lågt antal intervjuer. Därmed kan inga generella slutsatser dras utan studien ger istället en 

inblick i det specifika ämnesområdet och ämnar bidra till en bättre förståelse.  

 

2.3.1 Representativitet 
När det gäller studiens representativitet avser det att kontrollera så resultatet som påverkas av 

urvalet representerar verkligheten (Höst, et al., 2011). Slutsatser för en kartläggning eller ett 

experiment kan därför enbart dras utifrån den population som urvalet är hämtat från (Höst, et al., 

2011). För att uppnå en god representativitet är det viktigt att bortfallet inte är för stort eller endast 

händer en viss kategori av utvalda personer (Höst, et al., 2011). Studiens föregeställningar 

besvarades utifrån det studerade fallföretaget och den genomförda litteraturstudien, därmed 

bedöms inte resultaten uppfylla kriterierna för att kunna representera hela byggbranschens 

projektledare.  

 

2.3.2 Validitet 
Med en kvalitativ studie kan det vara svårt att pröva validiteten då resultatet framförallt baseras på 

respondenternas upplevelser, erfarenheter och personliga åsikter. Patel och Tebelius (1993) skriver 

att validitet syftar till att säkerställa att det som mäts verkligen är det som har ämnats mätas. Ett 

sätt att förbättra validiteten är enligt Höst et al. (2011) att tillämpa triangulering som innebär att 

flera olika metoder används för att samla in data och analysera dem för att få en objektivare bild 

av det observerade fenomenet. Att välja beprövade metoder som konstaterats fungera i tidigare 

studier är en bra utgångspunkt för att säkra studiens validitet. Det är även lämpligt att jämföra 

studiens data med befintliga och tidigare genomförda undersökningar för att få en uppfattning om 

resultaten kan anses vara rimliga.  

 

2.3.3 Reliabilitet   
Reliabiliteten behandlar tillförlitligheten i metoden då det är viktigt att det valda instrumentet ger 

samma resultat vid olika tillfällen om det i övrigt är lika omständigheter (Bell, 2006). Höst et al. 

(2011) kompletterar genom att förklara att reliabiliteten avser slumpmässiga variationer för både 

datainsamling och analys. För att uppnå en god reliabilitet är det avgörande att vara noggrann i sin 

datainsamling och analys (Höst, et al., 2011). För att läsaren ska kunna förstå och utföra samma 

undersökning ska det tydligt framgå i studien hur man har arbetat och utfört momenten (Höst, et 

al., 2011). Höst et al. (2011) föreslår att involvera en kollega för att låta han eller henne granska 

datainsamlingen och analysen för att identifiera svagheter i arbetet som kan bearbetas. Ett 

ytterligare råd är att låta intervjupersonerna läsa och granska sammanställningen av informationen 

från intervjun för att eliminera feltolkningar och vinklingar/citat tagna ur sammanhanget.  En viktig 
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faktor som påverkar metodens reliabilitet är enligt Höst et al. (2011) urvalet av exempelvis 

intervjupersoner eller försökspersoner.  

 

För att studien skulle uppnå en god tillförlitlighet valde författaren för rapporten att spela in 

intervjuerna för att möjliggöra att kunna lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att på så vis 

kontrollera att den insamlade empirin återspeglar respondenternas åsikter och erfarenheter. 

Dessutom transkriberades första intervjun efter att den genomförts för att, genom att sammanfatta 

den insamlade informationen, identifiera brister och förbättra upplägget för att möjliggöra en ännu 

effektivare insamling i resterande intervjuer. Att spela in intervjuerna möjliggör att fånga fler 

nyanser i intervjusvaren då det även registreras skratt, pauser och hummanden. 

 

2.3.4 Relevans 
Det valda ämnet för studien bedöms högst aktuellt för byggbranschen då allt fler organisationer 

satsar på projektledning. Att undersöka hur ledarskap kan påverka projektledarnas prestationer och 

slutresultat i projekten har stor betydelse för den ekonomiska vinningen för företaget. Även 

kompetensutvecklingen hos projektledarna bedöms vara i ropet då utveckling för medarbetare och 

av organisationen är i stort fokus och uppfattas ge stor påverkan på projektens genomförande och 

framgång. Att studiens ämne har hög relevans förstärks av det positiva bemötandet som har tagits 

emot av intervjupersoner och medarbetare på fallföretaget som har visat ett stort intresse och ställt 

frågor om studiens teori och resultat.  
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3. Teori 
 

 

I detta kapitel har den teori som anses vara relevant för studien sammanställts för att ge läsaren 

en djupare förståelse för studiens kärnämnen projektledning, ledarskap, kompetensutveckling och 

mentorskap.  

 

 

3.1 Projektledning 

Ett projekt är en arbetsmetod med tydligt fokus på att uppnå resultat (Tonnquist, 2012). Alla typer 

av projekt kan beskrivas som en tillfällig verksamhet med unika förutsättningar (Nilsson, 2008) 

som genomförs med avgränsade resurser för att uppnå målet för projektet (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012). Projekt finns inom alla typer av verksamheter och kan se väldigt olika ut. 

Karakteristiskt för ett projekt är att det finns begränsat med tid, oftast har ett slutdatum redan 

bestämts när projektet påbörjas (Tonnquist, 2012). Varje projekt har sina unika förutsättningar och 

sina specifika mål och därför menar Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) att det inte är lämpligt 

att arbeta rutinmässigt med projekt, utan istället arbeta flexibelt. Att arbeta i projekt fordrar en 

projektgrupp eller ett team eftersom det är gruppens uppgift att utföra de uppdrag som krävs för att 

nå det uppsatta projektmålet inom den angivna tidsramen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012).  

 

Projekt kan antingen styras externt åt en kund eller internt inom organisationen och det finns ingen 

uttalad gräns för hur stort eller litet ett projekt kan vara (Tonnquist, 2012). Det är ledningen för 

verksamheten eller organisationen som utser vilka projekt som är lämpliga att genomföra (Antvik 

& Sjöholm, 2005). Styrande för projektets utformning är organisationens visioner och affärsmål 

som ligger till grund för verksamhetens formulerade strategier (Tonnquist, 2012). Dessa bryts 

vidare ned till mer konkreta handlingsplaner som inverkar på det dagliga arbetet. Ledningens 

styrning av verksamheten och det projektarbete som utförs kan beskrivas som ett samband mellan 

de två nivåerna, se figur 2.  

 
 

 

 

Begreppet projektledning kommer ursprungligen från det amerikanska konceptet Project 

management som inbegriper samtliga aktiviteter i ett projekt (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). 

Den främsta anledningen till att projektledningsläran har blivit så uppmärksammad sedan 1960-

talet är uppfattningen om att projektbaserade organisationer främjar bättre möjligheter och resultat 

Figur 2.  Projektnivåer. Källa: Tonnquist s.25 (2012) 
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än traditionella organisationsformer (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). Detta eftersom 

projektbaserade organisationer som arbetsmetod har nått stora framgångar i att effektivt planera, 

organisera och koordinera människor och materiella resurser (Nilsson, 2008).  

 

I projektledningslitteraturen finns det två begrepp som anses vara nödvändiga komponenter för att 

uppnå projektframgång: Framgångsfaktorer och framgångskriterier (Müller & Turner, 2007). Att 

identifiera projektets framgångsfaktorer utförs för att påverka och förbättra möjligheterna till att 

uppnå framgång i projektet. Det identifieras alltså vilka faktorer som för det specifika projektet 

bedöms vara de som kommer att bidra till att projektet blir framgångsrikt. Müller och Turner (2007) 

nämner kommunikation, ledarskap och sammanhållning som förslag på rimliga framgångsfaktorer. 

För att kunna bedöma projektets slutresultat är det väsentligt att det i projektets initieringsfas 

fastställs framgångskriterier. Det innebär att om dessa kriterier sedan uppfylls, kan projektet anses 

vara framgångsrikt. Några exempel på områden som det brukar identifieras framgångskriterier 

inom är tid, budget, kvalitet, säkerhet och miljö. 

 

För att öka chanserna för att uppnå projektets framgångskriterier, som avgör projektets framgång, 

rekommenderar Wateridge (1995) att först identifiera de relevanta framgångsfaktorerna. När de 

faktorerna som är avgörande för det specifika projektets framgång är identifierade, kan en strategi 

utformas för att uppnå de mätbara framgångskriterierna (Wateridge, 1995). Det är dock viktigt att 

ta i beaktning att bedömningen av ett projekts framgång påverkas av människors uppfattning och 

grad av objektivitet och därmed finns det en risk att samma projekt bedöms helt olika. 

 

3.1.1 Projektets processer 
Den generella projektmodellen består av tre faser; förstudie, planering, och genomförande, där den 

sistnämnda kan brytas ner i ytterligare tre stadier – realisering, överlämning och avslut (Jansson & 

Ljung, 2004; Tonnquist, 2012). Se figur 3 för att få en bättre överblick över processerna. 

 

 

Förstudien är den första och inledande fasen i projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

Som fas är förstudien en viktig del eftersom den avser att ta fram och bedöma den information som 

krävs för att kunna göra en kvalificerad uppskattning om projektet är genomförbart och lönsamt 

eller ej (Tonnquist, 2012). Bedömningen genomförs utifrån vilka kompetenser som krävs och vilka 

aktiviteter som kommer behöva genomföras för att uppnå projektmålet. Det tas även hänsyn till 

projektets behov av resurser, hur länge projektet bedöms pågå och vad det beräknas kosta (Hallin 

& Karrbom Gustavsson, 2012). I förstudien utförs analyser som exempelvis kan undersöka 

projektets aktuella läge och vad som i slutändan är beställarens önskemål. I det inledande skedet 

Figur 3. Generell projektmodell. Källa: Tonnquist s.30 (2012) 
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skall även övergripande strategier för projektets fortskridande formuleras (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012). Innan förstudien slutförs bör en lämplig projektledare utses som ska ansvara 

för projektet och det skall skapas en projektgrupp (Tonnquist, 2012).  

 

Planeringsfasen inleds när frågan ”om projektet skall genomföras” ersätts med ”hur projektet skall 

genomföras”. Fasen inkluderar att utforma och fastställa en preliminär kostnadsbudget, att planera 

och tidsbestämma de olika skedena i projektet och att tillhandahålla bl.a. utrustning, lokaler och 

verktyg (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). Här genomförs även ett gediget arbete för att identifiera 

potentiella risker och utforma riskhanteringsplaner (Tonnquist, 2012). Allt material och alla 

dokument som framarbetats i förstudien och planeringsfasen skall föras in i en så kallad projektplan 

där kalkylen och tidsplanen utgör huvuddelen (Tonnquist, 2012). Med tiden som projektet fortlöper 

involveras fler och fler människor, projektet blir mer detaljerat och tidsplaner och budgetar 

specificeras (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). Även regelbundenheten av mötena ökar och 

implementeringen av projektet görs successivt. Att planera tar tid men som Tonnquist (2012) 

påpekar så tjänas den investerade tiden in flertalet gånger under projektets genomförande. När 

planen har bearbetats till den grad att den kan ligga till grund för att förverkliga projektmålet inleds 

genomförandefasen (Jansson & Ljung, 2004).  

 

Genomförandefasen kan som tidigare nämnts delas upp i tre mindre stadier: realisering, 

överlämning och avslut (Jansson & Ljung, 2004; Tonnquist, 2012).  I genomförandefasens första 

del realiseras projektplanen och det är i detta skede som allt arbete utförs för att nå det eftersträvade 

resultatet och uppfylla projektmålen (Jansson & Ljung, 2004). När slutresultatet är nått, 

överlämnas projektresultatet till mottagarna som ansvarar för fortsatt förvaltning (Jansson & 

Ljung, 2004). Redan i planeringsstadiet ska det ha klarlagts och dokumenterats vem som är 

mottagaren samt hur överlämnandet ska gå till för att minimera störningar i projektets slutskede 

(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Bedömningen av slutresultatet ska enligt Hallin och 

Karrbom Gustavsson (2012) göras i förhållande till kravspecifikationen. I avslutningsfasen 

genomförs utvärderingar och sammanställning av de samlade erfarenheterna från projektet till 

förmån för framtida projekt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Sist avvecklas 

projektorganisationen och resurser återlämnas (Jansson & Ljung, 2004), vilket är ett viktigt steg 

för att få ett tydligt avslut för alla inblandade aktörer (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012).  

 

3.1.2 Projektets organisation 
För att alla inblandade aktörer i projektet ska veta vad som förväntas av dem och vilka 

ansvarsområden som tillhör vem menar Tonnquist (2012) att det är viktigt att det görs en tydlig 

fördelning av projektets roller och befogenheter redan i initieringsskedet. Han menar också att det 

är fördelaktigt att undvika delat ansvar eftersom det i stor utsträckning leder till förvirring och 

dubbelt arbete. 

 

Projektägaren, även kallad beställare, är en av huvudaktörerna som chef över hela projektet då han 

eller hon är kunden och traditionellt även den som finansierar hela projektet (Tonnquist, 2012; 

Jansson & Ljung, 2004). Som beställare har han eller hon rätten att ta avgörande beslut, ställa krav 

och kritiskt värdera resultatet eftersom det ligger i beställarens intresse att uppnå ett bra slutresultat 

som uppfyller projektmålen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Det har visat sig vara en klar 

fördel för projektet om projektägaren har erfarenhet och kompetens från tidigare projekt då hans 

eller hennes kunskaper generellt gett högre kvalitet på projektet och lägre kostnader (Tonnquist, 

2012). Enligt Jansson och Ljung (2004) kan projektägaren ses som projektledarens tillfälliga chef 

och uppdragsgivare. 
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Projektledarens främsta uppgift är att leverera ett slutresultat och säkerställa att projektet uppfyller 

ställda krav hos projektägaren (Tonnquist, 2012; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

Projektledaren ansvarar för projektets framgång som han eller hon uppnår genom att organisera 

och leda projektet mot projektets mål (Tonnquist, 2012). Att vara projektledare innebär att han 

eller hon tillsammans med sitt team driver projektet framåt genom att bland många arbetsuppgifter 

planera, organisera, formulera visioner, utvärdera, samordna kompetenser, förhandla med externa 

intressenter och lösa problem och konflikter (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Under 

projektets gång antas projektledaren hålla ställningarna och kontinuerligt informera 

företagsledningen och styrgruppen om projektets status, samt följa upp tidsplaner och budgetar så 

att de håller planeringen (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). Det är väldigt viktigt att projektledaren 

håller överordnande underrättade om hur projektet utvecklar sig eftersom undanhållande av 

information kan ge förödande konsekvenser som inte går att lösa i efterhand. Men delgivandet av 

information gäller inte bara till ledningen, utan även till teammedlemmarna för att de ska kunna ta 

del av kontinuerlig återkoppling. Ju högre komplexitet projektet består av, desto mer tid och arbete 

går det åt för projektledaren att sammanställa och informera involverade (Rapp Piccardi & 

Schaller, 2010).  

 

Projektledaren kan enligt Tonnquist (2012) liknas vid vd:n på ett företag som har ett så kallat 

ledningsansvar för projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). En av projektledarens 

viktigaste uppgifter är att fungera som länken mellan projektägaren och sin organisations ledning 

på ena sidan och sin projektgrupp på andra sidan, vilket tydliggörs med figur 4 (Jansson & Ljung, 

2004).  

 

 
Figur 4. Tre huvudfunktioner i projektorganisationen. Källa: Jansson & Ljung s.53 (2004) 

 

Projektgruppen består av utvalda generalister och specialister handplockade för att arbeta med det 

specifika projektet (Tonnquist, 2012). Tanken är att teamet ska bestå av kompetenta medarbetare 

som tillsammans bildar en komplett enhet som utifrån projektledarens anvisningar planerar och 

organiserar sitt eget arbete (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Det är projektgruppens uppgift 

att utföra det faktiska arbetet som tar projektet framåt (Tonnquist, 2012). För att projektledaren ska 

kunna få en uppfattning om projektets fortlöpande jämte projektplanen är det brukligt enligt Hallin 

och Karrbom Gustavsson (2012) att teammedlemmarna rapporterar sina resultat och nedlagda tid 

i skriftlig form till projektledaren. Projektgruppen svarar till projektledaren under projektets gång, 

även om medarbetarna normalt har en annan chef (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

 

Projektorganisationens ledningsgrupp kallas i projektsammanhang ofta för resursägare eftersom 

det är cheferna över projektledarna som tillhandahåller de resurser som behövs under projektets 

gång (Jansson & Ljung, 2004). Exempel på dessa resurser är personal, verktyg och material. 

Projektorganisationens ledning kan enligt Jansson och Ljung (2004) även stödja projektet med 
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kunskap om var och hos vem rätt kompetens kan erhållas och besluta om hur mycket resurser som 

står till projektets förfogande. Både Tonnquist (2012) och Jansson & Ljung (2004) understryker 

vikten av ett nära samarbete mellan projektledaren och resursägare eftersom öppen kommunikation 

sinsemellan främjar ett effektivt projekt med optimalt anpassade resurser.  

 

I varje större projekt finns det en styrfunktion som ansvarar för att formulera riktlinjer för hur 

projektet ska hanteras och fungerar således som en reglerande enhet som sätter begränsningarna 

för projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Det fungerar som ett beslutande organ som 

har det övergripande ansvaret för de mest avgörande frågorna och det är organet som säkerställer 

att projektet går i rätt riktning (Tonnquist, 2012). I många fall är det projektägaren som är 

ordförande för styrgruppen eftersom han eller hon är kunden och därmed har den högsta 

befogenheten i projektet (Jansson & Ljung, 2004). Tonnquist (2012) rekommenderar att endast 

personer med rätt kompetens och erfarenhet får sitta med i styrgruppen för att möjliggöra 

kvalificerade bedömningar under projektets gång. Projektledaren bör enligt Jansson och Ljung 

(2004) inte vara en del av styrgruppen eftersom han eller hon inte behöver mandat i sin roll. 

Dessutom är projektledaren oftast inbjuden till mötena för att rapportera  om projektets rådande 

läge och presentera den senast uppdaterade projektplanen.   

 

Projektets slutanvändare eller mottagare är inte alltid den som har beställt projektet  (Hallin & 

Karrbom Gustavsson, 2012). Eftersom det är slutanvändaren som är den eller dem som efter 

projektets färdigställande skall använda resultatet, understryker författarna i föregående mening att 

det är av största vikt att slutanvändaren involveras i projektet för att säkerställa att deras krav och 

förväntningar uppfylls.  

 

3.1.3 Projektledaren 
Projektledarens uppgift är således att leda och styra projektet mot ett slutresultat som uppfyller de 

definierade kraven och målen (Tonnquist, 2012; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

Projektledaren beskrivs som en generalist, det vill säga en person som är bra på mycket och som 

kan lite om allt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Som projektledare uppges det vara en klar 

fördel om han eller hon har förvärvat sig gedigen branschkunskap och ännu hellre en teknisk 

kompetens inom projektområdet (Macheridis, 2005). Det upplevs ännu viktigare att projektledaren 

besitter de grundläggande branschkunskaperna för projektet med tanke på att projektledaren 

ansvarar för projektets slutresultat och har mandat för det övergripande beslutsfattandet 

(Macheridis, 2005). För att få en överblick över vilka kunskaper och färdigheter en projektledare i 

byggprojekt förväntas besittas, se figur 5 (Edum-Fotwe & McCaffer, 2000). Kunskapsområdena 

översattes till svenska, från vänster:  

 

 Samordning och koordinering 

 Tid 

 Kostnad 

 Upphandling och inköp 

 Kvalitet 

 Kommunikation 

 Risk 

 Omfattning och avgränsningar 

 Resurshantering  
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Figur 5 bör även kompletteras med förmågan att kunna hantera intressenter, vilket det har gjorts i 

PM-Guiden (Project Management Institute, 2013), då en stor del av projektledarens arbete berör 

samspelet med projektets involverade parter.  

 
Figur 5. Projektledarens viktiga kunskapsområden. Källa: Edum-Fotwe & McCaffer s.113 (2000) 

 

Projektledningen kan delas upp i mjuka och hårda parametrar där de hårda parametrarna ofta syftar 

till projektledningsläran och kunskaper i management, medan de mjuka parametrarna behandlar 

ledarskapsbiten och den sociala förmågan att kunna hantera människor. Det finns studier som visar 

på att en stor del av projektledarens dag fylls av mer än enbart strukturella uppgifter (Nilsson, 

2008). Utöver projektledarens arbete att planera, budgetera och följa upp, som kan kategoriseras 

som tekniska och managementbetonade uppgifter, måste projektledaren även fokusera på att förstå, 

lyssna och närvara vilket till stor del innebär mycket möten och interaktioner med människor 

(Nilsson, 2008). Faktum är att Sunindijo et al. (2007) menar att nästan 90 % av alla projektledare 

spenderar mer än häften av sin arbetstid på att samspela med andra människor, som exempelvis 

kan vara teammedlemmar, intressenter, beställare, entreprenörer eller andra aktörer som är 

involverade i projektet. Eftersom projektledare ständigt interagerar med människor är det av stor 

betydelse att han eller hon utvecklar sina humana färdigheter, dvs. de mjuka färdigheterna och 

egenskaperna  (Sunindijo, et al., 2007). 

 

Både Sunindijo et al. (2007) och både Edum-Fotwe och McCaffer (2000) är övertygade om att 

projektledaren bör utveckla de mjuka delarna av sin projektledning. Framförallt syftar de på 

kunskaperna i kommunikation, förhandling, problemlösning och ledarskap. Att effektiv 

kommunikation är en avgörande framgångsfaktor framhåller även DuBois et al. (2013) som 

hänvisar till resultaten i en studie utförd av Project Management Institute. Enligt studien kunde 

80% av projektframgången härledas tillbaka till effektiv kommunikation vid överlämnandet av 

slutprodukter med uppfyllda projektmål. En stor del av kommunikationen i projektledning kan 

resumeras till att ta emot och delge information till nyckelintressenter, projektgruppen och 

slutanvändaren (DuBois, et al., 2013). 
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I rollen som projektledare anses det viktigt att kunna hantera förhandlingar då det kan uppstå 

förhandlingssituationer i många olika sammanhang under ett projekt. Förhandlingar pågår dels vid 

bestämmande av omfattning, kostnader och tidsrymder, dels vid förhandling av kontraktsvillkor 

och förutsättningar och dels vid resursförhandling av tillgång och utnyttjande (Edum-Fotwe & 

McCaffer, 2000). Problemlösningsförmåga anses också viktigt som projektledare. Edum-Fotwe 

och McCaffer (2000) sammanfattar problemlösning som en kombination av färdigheten att kunna 

definiera problemet och förmågan att ta beslut om hur det uppstådda problemet ska hanteras.  

 

För att uppfattas som en effektiv projektledare menar Tonnquist (2012) att det är betydelsefullt att 

projektledaren har självkännedom och är medveten om sitt beteende. Det är också viktigt att som 

projektledare kunna anpassa sig till ställda krav och projektets situation. Att vara projektledare 

innebär en ledande roll med stort ansvar över både projektet och sitt projektteam (Tonnquist, 2012). 

Ledaren förväntas formulera en sporrande vision och konkretisera vägen dit genom att sätta upp 

mål och utforma strategier, samtidigt som han eller hon får med sig teamet på resan genom att 

inspirera och motivera (Edum-Fotwe & McCaffer, 2000). Tonnquist (2012) tillägger att 

projektledaren i sin ledande roll förväntas påverka människor. Därför är det av största vikt som 

ledare att vara intresserad av att hjälpa andra att nå framgång, genom att stötta och tydliggöra 

arbetsuppgiften, finna lösningar på problem och fatta rätt beslut etc. Macheridis (2005) 

kompletterar med att understryka betydelsen av att projektledaren motiverar och uppmuntrar sina 

medarbetare till att prestera sitt yttersta i sitt arbete för att nå projektmålen.  

 

3.2 Ledarskap 

Det finns över 350 definitioner av begreppet ledarskap (Daft, 2005). Definitionen av ledarskap 

skiftar ständigt eftersom det är svårt att finna en allmängiltig definition vilket i sin tur har sin grund 

i att det är ett väldigt brett forskningsområde med otroliga mängder information och genomförda 

studier (Bryman , et al., 2002). Den definition som anses vara mest konsekvent är definierad av 

Gary Yukl, som betraktas vara en av de mest framträdande författarna inom forskningsområdet. 

Enligt Yukl definieras ledarskap som en inflytandeprocess som antingen utövas av intern eller 

extern intressent för organisationen (Opoku, et al., 2015). Till det tilläggs att ledarskap inte bara är 

en process, utan en process där inflytande involverar personlig utveckling och deltagande i 

projektets måluppfyllelse (Tabassi & Abu Bakar, 2010).   

 

3.2.1 Ledarkompetens 
Ledare är vitala på alla nivåer i organisationen (Opoku, et al., 2015) och ledarskap kan potentiellt 

utövas av alla individer, i varierande utsträckning, oavsett individens position i organisationen 

(Bass & Riggio, 2006). Följaktligen skulle vem som helst kunna vara en ledare om han eller hon 

är involverad i en inflytandeprocess, förutsatt att processen ämnar uppnå det specifika projektets 

mål och att ledaren uppmuntrar teamet samt påverkar projekt inom organisationen. (Opoku, et al., 

2015). Ledarskapsrollen kan skapas formellt eller informellt inom teamet. Rollen anses vara vital 

för att uppnå projektets fastställda mål då ledarskapsrollen innefattar nödvändig organisering, 

tilldelning av uppgifter och motivering av gruppmedlemmarna (Opoku et al., 2015).  

 

Den allmänna uppfattningen av ledarens roll är framförallt att vägleda och stödja sitt team genom 

att locka fram det bästa i varje individ samt inspirera och motivera dem till att våga utmana sig 

själva (DuBois, et al., 2013). Som ledare poängteras också vikten av lyssna och att  kunna 

kommunicera och förmedla visioner med tydlighet (Fraser, 2000). Ledaren beskrivs som positiv, 

engagerad och omtänksam med en verklighetsförankring och förmåga att se helheten (Sveningsson 
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& Alvesson, 2012). Som ledare förväntas han eller hon ansvara för att bygga starka och innovativa 

team (DuBois, et al., 2013). För vissa innebär en av ledarens huvuduppgifter att upprätthålla en 

god och kreativ stämning där alla trivs och har möjlighet att utvecklas (Sveningsson & Alvesson, 

2012). 

 

Enligt Sunindijo et al. (2007) kan ledarskapsfärdigheterna delas upp i tre kategorier: Intellektuell 

intelligens (IQ), management intelligens (MQ) och emotionell intelligens (EQ). Det är också ett 

sätt att skilja på de hårda och mjuka parametrarna i projektledningen då IQ tillhör de hårda delarna, 

EQ tillhör de mjuka delarna och MQ befinner sig mittemellan. Några exempel på förmågor och 

egenskaper som räknas till den intellektuella intelligensen IQ är kritisk bedömnings- och 

analyseringsförmåga, visionär förmåga och fantasi samt strategiskt tänkande. Till färdigheterna 

som tillhör managementet MQ hör exempelvis resurshantering, förhandlingsförmåga och 

förmågan att leda och samarbeta. Exempel på emotionell intelligens (EQ) är förmågan att känna 

igen, förstå och hantera sina egna och andras känslor som kan visa sig i form av intuition, 

självkännedom och empati.  

 

Av dessa tre kategorier är det framförallt den emotionella intelligensen hos ledaren som har fångat 

forskarnas intresse. Goleman som är en högt aktad forskare inom detta område menar att den 

emotionella intelligensen är dubbelt så viktig som den intellektuella intelligensen, med avseende 

på ledarens framträdande jobbprestationer (Sunindijo, et al., 2007).  Den emotionella intelligensen 

behandlar således de mjuka parametrarna hos individen och det anses vara en medfödd förmåga 

att förstå och hantera känslor (Sunindijo, et al., 2007). Att ha en hög emotionell intelligens medför 

att ledaren har förmåga att vara trovärdig, kunna hantera feedback och har viljan att lära av 

erfarenheter. Sunindijo et al. (2007) menar att förmågan att utveckla andra, kommunicera, och  

hantera konflikter är emotionella färdigheter medan Müller & Turner (2010) räknar dessa till 

management MQ. Trots skilda uppfattningar är de eniga tillsammans med Jacobsen och Thorsvik 

(2014) om att emotionell intelligens har stor relevans för ledare i flera olika aspekter. Det har 

påvisats att ledarens förmåga att hantera svårlösliga problem, att kunna anpassa sig till olika 

situationer och ha förståelse för sitt eget och människors beteende har en hög positiv korrelation 

med den emotionella intelligensen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det kan i sin tur ge mycket stora 

positiva effekter i form av bättre resultat och skickligare hantering av svåra situationer. Enligt 

Sunindijo et al. (2007) bedöms emotionellt intelligenta, seniora projektledare prestera bättre än 

jämnåriga med lägre EQ.  

 

Som tidigare framgått finns det en mängd studier som har undersökt vilka egenskaper och 

färdigheter som bedöms vara mest betydelsefulla för att projektledaren skall utvecklas till en 

effektiv och framgångsrik ledare. För att få en tydligare överblick över vad som anses vara de vitala 

kompetenserna har de sammanställts från sju olika studier i tabell 1, uppdelade efter de tre 

kategorierna IQ, MQ och EQ. I tabellen finns även en kort beskrivning av varje egenskap och 

färdighet tillsammans med anteckningen om vilka forskare som styrker egenskapens eller 

färdighetens inverkan.   
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Tabell 1. Sammanställning av kompetenser hos effektiva ledare  

Egenskap/färdighet Beskrivning Litteratur 

Intellektuell intelligens (IQ)   

Kritisk analyserings- och 

bedömningsförmåga 

Bedöma vad som är relevant information, 

identifiera för- och nackdelar, förmåga att ta 

beslut, konsekvenstänk.   

(Müller & Turner, 2010) 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008) 

Visionär förmåga och fantasi 
Förmåga att förutse hur förändringar påverkar 

strategin och utförandet samt framtiden. 
(Müller & Turner, 2010) 

Strategiskt tänkande 
Att ha ett bredare perspektiv och att kunna 

väga långsiktiga faktorer mot kortsiktiga.  
(Müller & Turner, 2010) 

Teknisk kunskap 
Att ha kunskapen som krävs inom branschen 

och det specifika projektet.  
(Kirkpatrick & Locke, 1991) 

Management intelligens (MQ)   

Resurshantering 
Kunna organisera resurser och att matcha 

personer med rätt kompetens med rätt uppgift 

på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

(Müller & Turner, 2010) 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008), (Josephson, et al., 

2014) 

Auktorisera (ge handlingsfrihet) 
Att ha tillit till sina teammedlemmar. Driva på 

sitt team till att våga ta sig an lite svårare 

utmaningar.  

(Müller & Turner, 2010) 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008), (Josephson, 1999) 

Prestationsförmåga 

Att prestera jämnt genom att visa på sin egen 

målmedvetenhet och genom att arbeta hårt för 

att nå de formulerade målen utifrån de 

överenskomna strategierna. 

(Müller & Turner, 2010) 

Problemlösningsförmåga 
Att med tålamod och engagemang ta tag i 

svåra situationer och försöka variera sitt 

tänkande för att på bästa sätt lösa problemen.  

(Turner, 1999) 

Resultatorientering 
Att arbeta målmedvetet för att nå maximalt 

resultat genom att sätta upp mål och strategier.  

(Turner, 1999), (Josephson, 

1999) 

Serviceinriktad 
Att ha förmågan att anpassa sig till vad kunden 

vill ha och bemöta deras förväntningar. 
(Zhang, et al., 2013) 

Förhandlingsförmåga 
Förmåga att på ett sansat sätt ta reda på de 

olika parternas ståndpunkt och utifrån det 

finna en lösning som alla godkänner 

(Turner, 1999) 

Konflikthantering 

Förmågan att kunna hantera 

meningsskiljaktigheter, förstå hur människor 

reagerar och hur man kan komma ur 

konflikterna.  

(Zhang, et al., 2013) 

Kommunikation 
Kunna engagera sina medarbetare, stötta sitt 

team och anpassa kommunikationen till 

målgruppen.  

(Turner, 1999), (Müller & 

Turner, 2010), (Josephson, 

1999), (Josephson, et al., 

2014) 

Förmåga att utveckla andra 
Att investera tid och energi i att coacha och 

stötta sina medarbetare för att hjälpa dem att 

utveckla sina kompetenser.  

(Müller & Turner, 2010), 

(Zhang, et al., 2013) 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008) 

Ledarskap 

 

Förmågan att tänka och agera som en ledare 

genom att stötta och finnas tillgänglig, vara 

engagerad och delaktig samt leda teamet till att 

prestera sitt yttersta.  

(Zhang, et al., 2013) 

Teamwork och samarbete 
Att kunna samarbeta med sitt team och fungera 

som en del av gruppen. 

(Zhang, et al., 2013), 

(Josephson, 1999) 
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Emotionell intelligens (EQ)   

Förmåga att påverka andra 
Att kunna influera och påverka sitt team att se 

saker ur andra perspektiv baserat på förståelse 

och bakomliggande information.  

(Kirkpatrick & Locke, 1991) 

(Zhang, et al., 2013), (Müller 

& Turner, 2010) (Geoghegan 

& Dulewicz, 2008) 

Förmåga att motivera och 

inspirera andra 

Förmågan att kunna motivera och inspirera 

andra i prövande situationer. Genom att själv 

vara motiverad och inspirerad kan det spridas 

till andra.  

(Turner, 1999), (Müller & 

Turner, 2010), (Kirkpatrick & 

Locke, 1991), (Josephson, et 

al., 2014) 

Självkännedom 
Att vara medveten om sina brister och känslor 

samt att ha förmågan att känna igen och 

kontrollera dem. 

(Müller & Turner, 2010), 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008), (Josephson, et al., 

2014) 

Självförtroende 
Att tro på sig själv och ha tillit till sin egen 

förmåga att prestera 

(Turner, 1999) (Kirkpatrick 

& Locke, 1991) 

Samspel med människor 
Att vara medveten om och ta i beaktning 

människors och behov och åsikter vid 

diskussioner och brainstorming.   

(Müller & Turner, 2010), 

(Geoghegan & Dulewicz, 

2008), (Josephson, 1999), 

(Josephson, et al., 2014) 

Empati och emotionell 

motståndsförmåga  

Att förstå människors känslor och att kunna 

fortsätta vara fokuserad på uppgiften även när 

han eller hon står inför personliga utmaningar 

eller hård kritik. 

(Zhang, et al., 2013), (Müller 

& Turner, 2010) 

Intuition 
Att kunna använda sig av både rationellt och 

emotionellt tänkande för att komma fram till 

bra beslut som kan genomföras.  

(Müller & Turner, 2010) 

Driv och ambition 
Att ha drivet och ambitionen att uppnå 

bestämda mål och göra skillnad.  

(Turner, 1999), (Müller & 

Turner, 2010), (Kirkpatrick & 

Locke, 1991), (Josephson, et 

al., 2014) 

Pliktkänsla och noggrannhet 

Att visa på sitt eget engagemang och 

plikttrogna arbete även i kämpiga situationer 

och som gott föredöme engagera sina 

medarbetare att kämpa lika hårt.   

(Müller & Turner, 2010) 

 

 

Utifrån en undersökning som utfördes av Müller och Turner (2007) drogs slutsatserna att 

egenskaper som pliktkänsla och noggrannhet, känslighet och kommunikationsförmåga var 

specifikt korrelerade med projektframgång. Samma studie visar även på att strategiskt perspektiv 

inte är en så eftertraktad egenskap hos projektledare. Även Faser (2000) bekräftar betydelsen av 

ledarens personliga egenskaper vid förklaringen av varför vissa byggprojekt når högre slutresultat 

än andra.  

 

Müller, Geraldi och Turner (2012) påstår att ledarens intelligens inte är så avgörande för projekts 

framgång som man tidigare trodde. Flera forskare menar dock att intelligensen fortfarande är 

relevant vid bedömning och beslutstagande som behandlar kritiska analyser och konsekvensstänk 

(DuBois, et al., 2013). Samtidigt håller DuBois et al. (2013) med om att ledarens förmåga att bygga 

och bevara relationer med teamet och att som ledare stötta och guida sina medlemmar i osäkra och 

stressiga situationer, är faktorer som ger större effekt än just intelligensen på ett projekts framgång. 

 

En svensk studie utförd av Josephson (1999) som genomfört 63 intervjuer med lagbasar, 

arbetsledare, arbetschefer och platschefer nådde resultatet att det framför allt finns tre faktorer i 

ledarskapet som kan påverka byggprojektens framgång: Teamets förtroende för ledaren, hur tydligt 

uppdraget har specificerats och ledarens stöd i organisationen. Att projektteamet har tillit till 

ledaren är väsentligt och bygger på flera faktorer hos ledaren. Dels inverkar ledarens tekniska och 
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sociala kompetens, förmåga att ge tydlig information och att projektledaren litar på sina 

teammedlemmar. Dels är det ledarens kunskap och erfarenhet och hans eller hennes projektresultat, 

hantering av sin ledarroll samt tidigare relationer med projektgruppen som påverkar teamets 

förtroende för ledaren (Josephson, 1999). Hur klart uppgifterna definieras påverkas av ledarens 

kommunikativa förmåga och hur skicklig ledaren är på att informera och instruera sitt team. Rapp 

Piccardi och Schaller (2010) tillägger att det finns stor tillit till projektteamets förmåga i 

projektledningsläran. Detta bekräftas också i ett flertal oberoende studier som har nått slutsatserna 

att ett välfungerande team är väsentligt för att projekten ska nå framgångsrika resultat. Därför är 

det överraskande att teamet som enhet är en av de minst undersökta faktorerna i studier som 

omfattar projektledning (Rapp Piccardi & Schaller, 2010).  

 

3.2.2 Ledarskapsstilar 
Med ledarskapsstil menas det sättet som ledaren väljer att vara på alternativt hur ledaren uppfattas 

i sitt ledarskap. Utifrån teamets eller organisationens motivation, kompetens och färdigheter kan 

ledaren analysera situationen och ta beslutet om vilken ledarskapsstil som är bäst anpassad för att 

utföra uppdraget (DuBois, et al., 2013). Det är således viktigt att som ledare vara flexibel och kunna 

anpassa sin ledarskapsstil till teamet, organisationen och varje specifik situation (DuBois, et al., 

2013). Opoku et al. (2015) tillägger att ledarens stil även påverkas av hans eller hennes 

personlighetsdrag och motiv. Denna nyare teori skiljer sig från tidigare teorier eftersom ledaren 

förut kunde komma undan med att, oavsett situation, använda sig av en auktoritär ledarskapsstil 

(DuBois, et al., 2013). 

 

Ledarskapsteorierna har sedan 1940-talet utvecklats med olika vinklingar då det ursprungligen 

fokuserade på den individuella ledaren och hans eller hennes karaktärsdrag (Müller & Turner, 

2010). Då var den allmänna uppfattningen att individen antingen föddes som ledare med de rätta 

egenskaperna eller så var han eller hon inte ämnad att bli ledare (Opoku, et al., 2015). Vid 1960-

talet förflyttades fokus till projektets olika situationer och ledarens förmåga att anpassa sig, 

eftersom det kan krävas flera olika typer av ledarskap beroende på projektets fas och uppgift 

(Opoku, et al., 2015). I den vevan var även ledarens beteendemönster väsentligt (Müller & Turner, 

2010). Vidare utvecklades ledarskapsforskningen under början av 2000-talet till att fokusera på det 

intellektuella utbytet och relationen mellan människor (Müller & Turner, 2010), som kan anses 

vara det som ligger i fokus än idag. I modern projektledningsforskning anses människor kunna 

förbättra och utveckla sitt ledarskap genom sitt eget intresse och utbildning (Rapp Piccardi & 

Schaller, 2010).  

 

Valet av ledarskapsstil i en viss situation anses vara avgörande för hur ledaren interagerar med sitt 

team eller dem som han eller hon avser att leda (Groetsch & Davis, 2006). Det finns mängder av 

studier och forskning som har ägnat sig åt att utreda vilket som är det effektivaste sättet att leda på. 

Många menar att valet av ledarskapsstil är en kritisk framgångsfaktor som influerar projektets 

slutresultat och prestation (Nauman, et al., 2010; Turner & Müller, 2006; Opoku, et al., 2015). 

Tidigare har fokus framförallt legat på att skilja dåliga från bra ledare men under de senaste 

decennierna har forskare alltmer fokuserat på vad som skiljer bra ledare från utomordentliga ledare 

(Jansson & Ljung, 2015). Därför har de två ledarskapsstilarna transformativt ledarskap och 

transaktionsbaserat ledarskap blivit populära i ledarskapsdiskussioner.  

 

3.2.2.1 Transaktionsbaserat ledarskap 

Det transaktionsbaserade ledarskapet bygger på att det sker ett utbyte mellan ledare och den som 

leds, vanligtvis att man byter prestation mot belöning eller utebliven bestraffning (DuBois, et al., 

2013). Enligt Turner och Müller (2005) kan denna ledarskapsstil främst anses vara resultatbaserad 
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eller uppgiftsbaserad. Ledarskapsstilen innefattar att ledaren sätter upp mål som ska uppnås eller 

ställer krav och motiverar sina teammedlemmar med belöningar, exempelvis i form av löneökning, 

bonusar, befordring eller erkännande (Jansson & Ljung, 2015). I det tranaktionsbaserade 

ledarskapet  kan ledare inpränta moral i organisationen genom att uppehålla en effektiv etisk 

struktur som har positiv påverkan på medarbetarnas moral (Opoku, et al., 2015). Dock kommer ett 

transaktionsbaserat ledarskap enligt Opoku et al. (2015) aldrig att kunna skapa en så hög och 

genuin moral som om ledaren använder sig av transformativt ledarskap. Detta håller DuBois et al. 

(2013) med om då det transaktionsbaserade ledarskapet främst är optimerat för kortare perioder 

eftersom fokus ligger på prestationen och inte på att inspirera och motivera medarbetarna.  

 

För det mesta rekommenderas det transformativa ledarskapet framför det redan nämnda 

transaktionsbaserade ledarskapet, men Müller och Turner (2007) skiljer sig från mängden då de 

anser att det transaktionsbaserade ledarskapet lämpar sig bättre vid ingenjörsprojekt. Deras 

argument grundar sig i deras uppfattning av att visioner och strategiska perspektiv kan vara 

hindrande för projekt. Detta eftersom de menar att projektledaren behöver fokusera på sin uppgift 

som är att uppnå projektmålen. De håller emellertid med om att egenskaper som kommunikation 

och känslighet, som tillhör det transformativa ledarskapet, kan vara viktigt.  

 

3.2.2.2 Transformativt ledarskap 

I det transformativa ledarskapet är det istället utveckling som är ledordet och det är en 

ledarskapsstil som främst är människobaserad (Turner & Müller, 2005). Både Opoku et al (2015) 

och DuBois et al. (2013) poängterar att den transformativa ledaren arbetar med att motivera 

teammedlemmarna till att måna om sin egna personliga utveckling för att prestera bättre och nå 

högre mål än de själva trodde var möjligt. Det framhävs också att ledare som använder sig av 

transformativt ledarskap gynnar innovationen inom organisationen (Opoku, et al., 2015). Studier 

gjorda i byggprojekt visar att transformativt ledarskap är nära relaterat med effektivitet, belåtenhet, 

extra  ansträngning och organisatoriskt åtagande (Limsila & Ogunlana, 2008). Det är även många 

som menar att transformativt ledarskap är en av de avgörande framgångsfaktorerna i 

projektledningen (Turner & Müller, 2005; Limsila & Ogunlana, 2008).  

 

För att undersöka hur de exceptionella ledarna inspirerar sina teammedlemmar till att prestera 

enastående resultat har forskningen om utvecklande ledarskap ofta utgått från speciellt 

framgångsrika och karismatiska ledare (Jansson & Ljung, 2015). Det har då framgått att det finns 

tre områden som dessa ledare lägger mer vikt på än de ledare som endast presterar bra: att inspirera 

och motivera, att agera som föredöme samt att visa personlig omtanke. 

 

Att inspirera och motivera 

Ledaren visualiserar en högt satt vision för att inspirera och motivera genom att klargöra sina 

förväntningar på vad som ska uppnås (Jansson & Ljung, 2015). Det är viktigt att ledaren arbetar 

för att skapa en prestigelös miljö där det uppmuntras till att vara innovativ och initiativtagande för 

att komma fram till kreativa lösningar som kan förverkliga visionen. 

 

Att agera som föredöme 

Ledaren agerar som ett bra föredöme genom att visa engagemang och hängivenhet till visionen 

genom att visa på vikten av att göra egna uppoffringar och att ta personliga risker till projektets 

förmån (Jansson & Ljung, 2015). På detta sätt inspirerar ledaren sitt team till att se upp till honom 

eller henne och därmed till visionen.  
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Att visa personlig omtanke 

Det är viktigt att teammedlemmarna känner sig sedda och uppmärksammade vilket ledaren kan 

göra genom att vara vaken på deras individuella behov (Jansson & Ljung, 2015). Ledaren är noga 

med att uppskatta och ge erkännande när teamet lyckas och att visa förtroende, ge råd och 

uppmuntran för att medlemmarna ska våga ta på sig svårare utmaningar som utvecklar och ger 

avkastning. 

 

Jansson & Ljung (2015) menar att det är viktigt att se det utvecklande ledarskapet (transformellt) 

som ett komplement till det vedertagna ledarskapet (transaktionsbaserat). Behovet av de olika 

ledarskapsstilarna kan visualiseras med en hierarkisk trappa där det minst effektiva hamnar längst 

ner i hierarkin: kontrollerande och uppgiftsorienterat ledarskap. Ett trappsteg upp kommer 

ledarskap som uttrycks genom krav och belöningar, vilket fungerar bättre om ledaren tillsammans 

med sina teammedlemmar preciserar kraven och enas om belöningar (Jansson & Ljung, 2015). 

Detta visar på att ledarskapet innehåller delar av människoorienterat ledarbeteende. Som sista 

komponent för att bedriva framgångsrik och effektiv verksamhet krävs ett utvecklande ledarskap 

där ledaren inspirerar och motiverar, agerar som föredöme och visar personlig omtanke (Jansson 

& Ljung, 2015).  

 

Enligt Limsila & Ogunlana (2008) kan ett rätt anpassat ledarskap utifrån situationen påverka 

gruppmedlemmarnas prestationsförmåga till förmån för lyckade projekt. Det finns även fler 

ledarskapsstilar som kan vara lämpliga i olika situationer. Som framgår i ovanstående 

ledarskapsmodeller så ligger inte fokus på varför en ledares beteende påverkar teammedlemmarnas 

attityder och beteenden. Brännpunkten i forskningen har till stor del legat vid vilka förändringar 

ett ledarbeteende kan generera i projektteamets beteende och attityd (Jansson & Ljung, 2015). Det 

är först nu under de senaste 20 åren som forskningen har fått upp ögonen för kopplingen mellan 

ledarskap och känslor, då studier exempelvis visar att ledare som engagerar sig i medarbetarna, ger 

råd och inspirerar, har förmågan att frambringa de bästa prestationerna (Jansson & Ljung, 2015).  

 

3.2.3 Ledarskap i byggbranschen 
Enligt Turner och Müller (2005) är det en stor del av byggledningslitteraturen som inte har 

inkluderat projektledaren och hans eller hennes ledarskapsstil i utvärderingen av projektens 

framgångsfaktorer. Detta uppfattas som en aning besynnerligt eftersom det finns tydliga 

kopplingar mellan ledarskap och prestation i den generella ledarskapslitteraturen, men det har inte 

gjorts motsvarande kopplingar i byggbranschen. Det är konstaterat i den generella 

ledarskapslitteraturen att ledarskapsstil, kompetens och egenskaper hos ledaren i de flesta fall har 

en avsevärd effekt på ett projekts framgång (Turner & Müller, 2005). Emellertid är det över ett 

decennium sedan Turner och Müller publicerade sin studie, och då var inte sambandet mellan 

projektledaren och byggprojektets framgång så noggrant utrett som det kanske är idag.  

 

På senare tid har ledarskapsforskningen vunnit mycket mark inom byggprojektledningen och detta 

beror antagligen på att forskningen visar att ledarskapet kan ge stora positiva effekter på 

slutresultatet (Limsila & Ogunlana, 2008). Gharehbaghi & McManus (2003) framhåller att ett 

effektivt ledarskap är en avgörande variabel för både projekt och genomförandet eftersom det i 

allra högsta grad har en inverkan på framgångsfaktorerna i projektledningen. Detta eftersom en 

byggprojektledare med väl utvecklade ledarförmågor anses ha bättre förutsättningar för att styra 

projekten. En svensk studie med 162 projektledare visar även på vikten av att välja rätt 

projektledare till varje projekt för att nå betydelsefull framgång (Larsson, et al., 2015). 

Bedömningen av vem som är den mest lämpliga projektledaren rekommenderas helt att göras 

utifrån hans eller hennes egenskaper som ledare. Detta håller även DuBois et al. (2013) och Müller 
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& Turner (2010) med om, som menar att projektledarens förmåga att framgångsrikt leda komplexa 

projekt i hög grad påverkas av projektledarens ledande och emotionella kompetens. 

 

Studier har fokuserat på olika typer av framgångsfaktorer hos projektledaren och majoriteten menar 

att de viktigaste faktorerna för en framgångsrik projektledare är de humana färdigheterna att 

interagera och hantera människor, så kallad transformativt ledarskap (Sunindijo, et al., 2007).  

Detta eftersom ledarrollen som projektledare till stor del består av samspel och interaktion med 

människor (Strohmeier, 1992). Därför menar Sunindijo et al. (2007) att det krävs en väletablerad 

förmåga att leda effektivt och att kunna hantera människor för att bygga upp och bibehålla goda 

relationer som för projektet framåt mot goda resultat (Sunindijo, et al., 2007). Samtidigt som social 

kompetens och den humana färdigheten är betydelsefull menar vissa att det är än viktigare att 

prioritera kompetens och ansvarstagande inom projektgruppen (Chua, et al., 1999). De visar på 

betydelsen av ledarens förmåga att styra projekt eftersom det kan ge effektivitetsvinster i 

planläggning och tidsplanering samt ge en gemensam förståelse för projektet genom tydlig 

definiering av projektets omfattning och komplexitet (Songer & Molenaar, 1997). Så kallat 

transaktionsbaserat ledarskap.  

 

En studie som publicerades 2007 av Styhre och Josephson uppmärksammar att även om 

projektledaren har viljan och ambitionen att utföra ett ledarskapsbaserat arbete så finns sällan 

möjligheten. Detta visar på ett högst aktuell problem i byggbranschen då det av projektledarna 

upplevs föreligga en målkonflikt mellan ledarens vilja att utöva ett utvecklande ledarskap och hur 

projektledaren generellt förväntas styra projekten. Projektledare förväntas planera och koordinera 

projekten samtidigt som administrativa uppgifter som exempelvis producering av handlingar eller 

justering av protokoll, tids- och kostnadsplaner skall utföras. Det lämnar därmed lite tid över till 

projektledaren till att fokusera på ledarskapet i projektet, även om han eller hon hade velat investera 

tid i att stötta sina teammedlemmar och visa engagemang genom att följa upp projektaktörernas 

framskridande med de delegerade uppgifterna.  

 

Att en projektledares ledaregenskaper och färdigheter har en direkt inverkan på ett byggprojekts 

framgång stärks av Limsila & Ogunlana (2008) som menar att det i många fall är ett bristfälligt 

arbete från projektledaren som är skälet till att byggprojekten stöter på problem. Detta eftersom det 

är projektledaren som är ansvarig för fullföljandet av den strategi som gemensamt i projektet utsetts 

vara den lämpligaste för att lyckas genomföra projektet och det är han eller hon som utser projektets 

grundläggande regler (Larsson, et al., 2015). Således är det i slutändan projektledaren som tar alla 

avgörande beslut och därmed är den som står för hur uppkommande komplikationer skall hanteras 

och hur projektförloppet utvecklar sig (Strohmeier, 1992).  

 

3.3 Kompetensutveckling  

I takt med ökande krav på byggprojekts slutresultat i form av högre kvalitetskrav och snävare 

kostnads- och tidsplaner utan utrymme för fel och förseningar, ökar även kraven på projektledarna 

(DuBois, et al., 2013). Det är därmed viktigt att projektledningsmetodiken och de ansvariga 

projektledarna utvecklas i samma takt som de ökande kraven (DuBois, et al., 2013). Projektledare 

upplever oftare att de hamnar i obekväma situationer med uppgifter som från början inte ingick i 

arbetsbeskrivningen. Detta har även Edum-Fotwe & McCaffer (2000) och Müller & Turner (2010)  

uppmärksammat då projektledningsrollen har förändrats, och de konstaterar att de grundläggande 

funktionerna måste kompletteras med icke-ingenjörsaktiga kunskaper och färdigheter för att nå 

upp till dagens professionella krav.  
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Kompetensutveckling är i modern tid ett omnämnt område inom byggsektorn då bristen på 

kunskapsöverföring ofta benämns som en av de största och centralaste utmaningarna i utvecklingen 

av byggprojektledare (Josephson, et al., 2006; Josephson, et al., 2014). Trots att mängden 

ledarskapsutbildningar på och utanför  universitet har skjutit i höjden det senaste årtiondet, bedöms 

utbildningsnivån vara otillräcklig med avseende på hur förberedda projektledarna faktiskt är inför 

de utmaningar som de kommer att ställas inför i projekten (Josephson, et al., 2014). Detta är något 

som byggbranschen håller på att inse och det pågår en långsam omorganisering av utbildandet av 

ledande roller i byggbranschen.  

 

Macheridis (2015) konstaterar att projektledarna själva måste intressera sig för sin inlärning och 

kompetensutveckling. Detta eftersom projektmedarbetarna måste ta ett eget ansvar och utnyttja de 

tillfällen som ges för att tillägna sig ny kunskap i det dagliga arbetet (Macheridis, 2005). Om 

organisationens medarbetare har utvecklat sin förmåga att lära, ger det en kostnadsfri 

kompetensutveckling när medarbetarna nyttjar varje inlärningstillfälle samtidigt som det främjar 

medarbetarnas initiativförmåga och driftighet (Macheridis, 2005).  

 

Även organisationens strävan efter att utvecklas och förändras påverkar projektens genomförande 

och kvalitet på slutresultaten. Detta eftersom organisationens uppmuntran och stöttning av 

projektmedarbetarnas utveckling kan medföra stora tillgångar i projekten (Macheridis, 2005). 

Kunskapsspridningen är en vital del av utvecklingen av organisationens inlärning. Därför är det 

viktigt att organisationen uppmuntrar de projektmedarbetare som intresserar sig för att utveckla 

sina kunskaper och sin förmåga att tillämpa de nyförvärvade kunskaperna i arbetet (Macheridis, 

2005). Därtill kan organisationens stöttning och intresse för projektledarens individuella utveckling 

bidra till att projektledaren väljer att stanna kvar längre i organisationen och fortsätta att uppnå 

framgångsrika resultat i projekten (Tryding, 2015).  

 

3.3.1 Inlärning och effektiv utformning 
Edum-Fotwe och McCaffer (2000) menar att en projektledare utvecklar sin professionella 

kompetens på två olika sätt; antingen genom kunskapssamling utifrån träning och utövande eller 

genom att utveckla färdigheter vid erfarenhetsbyggande och användande av de förvärvade 

kunskaperna. Beträffande inlärning finns det stora skillnader på djup- och ytinlärning (Macheridis, 

2005). Ytinlärning kan uppfattas lockande eftersom det inte är lika tidskrävande, men samtidigt 

finns en påtagligare risk för att de nya kunskaperna glöms bort och kvaliteten kan omöjligt uppnå 

samma nivå som vid en djupinlärning (Macheridis, 2005). Djupinlärning innebär en inlärning på 

ett betydligt bredare plan och med en bättre helhetssyn eftersom den enskilde aktivt söker efter 

kunskaper (Macheridis, 2005).  

 

Andelen organisationer ökar som har börjat förstå värdet i att professionalisera sina projektledare 

och investera i att utveckla strategier för träning och utbildning (Rapp Piccardi & Schaller, 2010). 

En vanlig utvecklingskurva för projektledare är att de i första skedet får ansvara över mindre 

projekt med lågt strategisk anspråk för att med växande erfarenhet och mognad ansvara för mer 

omfattande projekt. I studien som utfördes av Edum-Fotwe och McCaffer (2000) bekräftas det att 

ledaren i byggbranschen huvudsakligen lär sig sina nödvändiga färdigheter och kunskaper genom 

att själv samla på sig erfarenheter. Att ges möjligheten att träna anses vara ett effektivt sätt för 

organisationen att hjälpa sina medarbetare att utveckla sina kunskaper och färdigheter (Tabassi, et 

al., 2012). Forskare menar att det krävs att medarbetarna är motiverade och villiga att delta i 

träningsprogrammet för att kunna maximera nyttan (Tabassi, et al., 2012). Även medarbetarnas 

attityder till träningsprogrammet anses ha inverkan på utvecklingsgraden (Tabassi, et al., 2012).   
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En fortbildning för projektledare avser att ge märkbara resultat och därmed borde utbildningens 

slutgiltiga mål enligt Tryding (2015) vara att förse medarbetarna med nya kunskaper och 

färdigheter som kan leda till förbättring eller förändring i organisationen. Det är därför som det 

talas flitigt om actionable knowledge eller erfarenhetsbaserat lärande, som anspelar på att den nya 

kunskapen skall leda till handling (Tryding, 2015). I den här typen av lärande menar Tryding 

(2015) att utbildningen vinner på att vara fördelad över en längre period, vanligen mellan 12 och 

18 månader. Upplägget för ett erfarenhetsbaserat lärande brukar vanligtvis delas in i tre faser där 

den första fasen behandlar de grundläggande kunskaperna om ledarskap och projektledning och 

fungerar som en slags inventering av deltagarnas nuvarande ledarkompetens (Tryding, 2015). I fas 

två tillämpas de grundläggande kunskaperna efter hand genom exempelvis anpassade 

projektuppgifter. Tanken med uppgifterna är att de ska motsvara verkliga projektsituationer så att 

projektledarna får möjligheten att diskutera, reflektera och öva på att hantera sannolika skeden 

(Tryding, 2015). I sista fasen skall de nyförvärvade kunskaperna etableras genom att deltagarna 

använder vad de lärt sig och skapar nya erfarenheter (Tryding, 2015).  

 

Forskning bekräftar enligt Tryding (2015) det pedagogerna redan antagit; att projektbaserat lärande 

ger väldigt god inlärning och stärker de hårda kompetenserna. Det är kanske föga förvånande att 

en deltagare som själv får genomföra, dokumentera och utvärdera projekt lär sig betydligt mer än 

om han eller hon enbart hör från en erfaren kollega eller professor hur det ska utföras (Tryding, 

2015). Samma forskning visar även att så kallad peer learning, dvs. lärande genom andra deltagare, 

också ger goda resultat i inlärningen av den mjuka kompetensen. Tryding (2015) framhåller att en 

stor del av inlärningen sker genom sina kollegor eller teammedlemmar och inte via sin handledare 

eller lärare som många förväntar sig. En stor del av lärandet sker således vid iakttagelse av kollegor 

och jämlikar som utför sina arbetsuppgifter och utifrån det dras egna slutsatser om sin egen 

förmåga (Tryding, 2015).  

 

För att inlärningen ska ge djupa kunskaper är det viktigt med en genomgående förståelse och 

reflektion hos individerna, vilket generellt behöver tränas upp under utbildningen (Josephson, et 

al., 2014). Detta är speciellt viktigt i de mjukare ämnesområdena som kommunikation, 

beteendevetenskap och gruppdynamik där individerna själva bör reflektera över och inse hur deras 

agerande och reaktioner brukar uttrycka sig i olika situationer. Därför menar Josephson et al. 

(2014) att det pedagogiska upplägget bör anpassas för att i största möjliga mån innefatta kritiskt 

tänkande och praktiska erfarenheter, exempelvis genom gruppdialoger, verklighetsbaserade case-

övningar, praktikperioder och rollspel.  

 

Tryding (2015) menar att det finns starka belägg för att utbildning ger ökad kompetens och 

medvetenhet hos projektledarna, som i sin tur ger vinstdrivande effekter på resultaten. Samtidigt 

är utbildning en av kategorierna i organisationens budget som brukligen är bland det första att 

strykas vid kärvare tider (Tryding, 2015). Detta eftersom utbildning ofta anses vara en investering 

som ger intäkter på längre sikt och därmed ofta bortprioriteras. Likväl finns det även de som menar 

att det är diskutabelt om fortbildning av projektledare verkligen är lönsamt (Tryding, 2015).  

 

Väldigt specifikt för byggsektorn är betoningen på behovet av praktisk förståelse och erfarenhet 

hos projektledarna (Josephson, et al., 2014). Det finns praktiker som påstår att utvecklingen av 

ledarskapet som krävs i byggprojekt måste utövas i praktiken eftersom det inte enbart kan läras 

genom teoretisk utbildning (Josephson, et al., 2014). Utifrån observationer drar Josephson et al. 

(2014) slutsatsen att utbildningar med ledarskapsinriktning bör inkludera praktiska moment genom 

ett nära samarbete med branschen. De tycker även att det är viktigt att utbildningarnas upplägg 

planeras så att deltagarnas självförtroende och självbild förstärks. Josephson et al. (2014) 

rekommenderar att ledarskapsinriktade utbildningar och kurser även fokuserar på att bygga upp 
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kunskaper och erfarenheter av att hantera människor, vilket är kunskapsområden som i mycket stor 

utsträckning skiljer sig från de traditionella tekniska- och ingenjörsutbildningarna. De menar att 

det i hög grad är viktigt att utbilda blivande ledare i byggbranschen om beslutsfattande processer, 

hur man hanterar kommunikation på olika plan, att förstå hur människor fungerar och beter sig 

samt om gruppers utveckling och dynamik.   

 

3.4 Mentorskap 

Mentorskap är en kompetensutvecklingsmetod som används allt mer återkommande av 

organisationer inom byggbranschen för att erbjuda ett individuellt anpassat utvecklingsprogram till 

sina medarbetare med fokus på ledarskap. Det finns olika skäl till att införa mentorskap: det kan 

exempelvis finnas behov av att kvalitetssäkra organisationen eftersom många seniorer går i 

pension, det kan vara en del av kompetensutvecklingen i organisationen eller så kan det vara ett 

sätt att motivera nyckelpersoner att stanna kvar i organisationen. Oavsett anledning framhålls 

mentorskap vara en kompetensutvecklingsmetod som ger deltagaren en djupare förståelse för 

organisationens kultur och processer, ökar deltagarens motivation och tillfredsställelse i sin 

arbetsroll samt förbättrar projektledarens prestationer (Mathisen, 2014). Det är väldigt många 

mentorer och adepter som upplever att de genom sitt deltagande utvecklats på ett personligt och 

yrkesmässigt plan, vilket Mathisen (2014) menar är en av de mest fundamentala anledningarna till 

att fortsätta utveckla mentorskapet.  

 

Det finns åtskilliga genomförda studier som stödjer mentorskapets positiva effekter på 

medarbetarnas kompetensutveckling. En äldre studie undersökte manliga och kvinnliga chefers 

karriärutveckling och konstaterade att två tredjedelar av cheferna som hade haft en mentor 

upplevde att deras mentorer haft en uppenbar effekt på deras professionella framgångar (Mathisen, 

2014). För ungefär tio år sedan publicerades en omfattande studie som granskat 20-25 års tidigare 

forskning av mentorskap, där det konstaterades att mentorskapet kan fortsätta att tillämpas som 

kompetensutvecklingsmetod då slutsatsen förstärkte mentorskapets resultat på adeptens 

professionella och personliga utveckling (Mathisen, 2014). Det är dock värt att poängtera att det 

är svårt att mäta hur stor framgång mentorskap egentligen har. Detta eftersom de adepter som 

medverkar i mentorskapsprogram i större utsträckning är mer engagerade och driftiga än de 

medarbetare som inte deltar i programmen.  

 

Tonnquist (2012) menar att mentorns huvuduppgift är att överföra sin kunskap till adepten och att 

vara en del i adeptens utveckling och mognad. Fördelen med mentorskap är att kunskapsglapp 

förhindras eftersom erfarna medarbetare överför sina kunskaper som de byggt upp innan de slutar 

i organisationen. Till skillnad från Tonnquist (2012) har Maxwell (2012) en mer ledarskapsinriktad 

uppfattning av mentorskap då Maxwell anser att mentorskapet innehåller så mycket mer än enbart 

erfarenhetsöverföringen. Han menar att en mentors främsta uppgift är att lyfta andra människor till 

en högre nivå genom att peka ut färdriktningen och ackompanjera adepten under hans eller hennes 

utvecklande resa.  

 

När det gäller organisationens vinning i att uppmuntra framgångsrika projektledare att ta på sig 

mentorsrollen framhåller Mathisen (2014) att mentorskap kan generera ekonomisk vinst. Detta 

eftersom en mentor kan hjälpa till att accelerera adeptens utveckling av sin kompetens samt hjälpa 

till att öka adeptens produktivitet. Att investera tid och resurser i mentorsprogram kan även ge stora 

positiva effekter på organisationens övriga plan, vilket Engström visar med sina publicerade 

resultat utifrån hans studier av mentorsprogram som pågått 1976-2001 (Mathisen, 2014). Engström 
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dokumenterade år 2004 åtta områden där mentorskap har en påtaglig positiv betydelse för 

organisationen: 

  

1. Karriärutveckling 

2. Personlig utveckling 

3. Lärande/kompetensutveckling 

4. Motivation 

5. Professionella nätverk 

6. Sociala nätverk 

7. Ökad status inom organisationen 

8. Ökad status utanför organisationen  

Mentorskap anses inte direkt vara en kostnadskrävande aktivitet eftersom det sällan krävs inköp 

av specifika tjänster då organisationen i regel innehar den nödvändiga kompetensen i form av 

erfarna och duktiga medarbetare (Mathisen, 2014). Mentorskap kan dessutom generera besparingar 

istället för att kräva kapital vid kompetensutbildning. Detta genom att anpassa programmet till 

organisationens specifika behov och genom att effektivisera och säkerställa kvalitéten i 

organisationen även sänka de befintliga kostnaderna. Wikström (2007) är noga med att poängtera 

kostnadseffektiviteten av att prioritera mentorsprogram framför att skicka sina medarbetare på 

sporadiska kurser. Detta eftersom kursinnehållet löper stor risk att stå i konflikt med 

organisationens värderingar och strategier vilket försvårar implementeringen av den nyförvärvade 

kunskapen. Därutöver är en tvådagarskurs en kort inlärningsperiod i jämförelse med ett 

mentorsprogram som löper över minst ett år, vilket till förmån för mentorskap ger långsiktig 

inlärning (Wikström, 2007).  

 

3.4.1 Olika typer av mentorskap 

Informellt och formellt mentorskap 

En stor del av kunskapsöverföringen sker informellt då de yngre medarbetarna får ta del av råd och 

lärdomar från medarbetare med djupare erfarenheter (Tonnquist, 2012). Det är även vanligt att det 

utvecklas en informell mentorsrelation som sällan är uttalad men ändock väldigt stark. Den 

relationen kan utvecklas på flera olika sätt, exempelvis genom att den erfarne medarbetaren 

(mentorn) fattar tycke för den yngre medarbetarens (adeptens) driv, engagemang och potential och 

därmed väljer att ta den yngre medarbetaren ”under sina vingar” (Maxwell, 2012). Ett annat sätt 

som den informella mentorsrelationen kan utvecklas är genom att den yngre medarbetaren känner 

tillit till den erfarne medarbetaren som bemött adepten på ett uppmuntrande och pedagogiskt sätt, 

så att adepten i fortsättningen väljer att vända sig till mentorn för att få råd. Generellt menar Arhén 

(2007) att det vid bildandet av informella mentorsrelationer utvecklas ett ömsesidigt arbetsrelaterat 

engagemang som utgör grunden för mentorskapet (Arhén, 2007). Till informella mentorskap hör 

även det uttalade mentorskapet mellan mentor och adept där samarbetet utformas av de två 

inblandade utan inblandning av chefer eller organisationen.  

 

I stor utsträckning arbetar organisationer med formellt mentorskap eftersom det ger möjligheten 

att kontrollera och kvalitetssäkra att bestämda kunskaper, färdigheter, attityder och företagets 

formella och informella vanor vidareutvecklas (Mathisen, 2014). Genom att formalisera 

mentorskapet kan ledningen forma medarbetarnas kompetensutveckling  och det underlättar 

nyttjandet av programmet då mål definieras för adeptens, mentorns och organisationens utveckling 

(Mathisen, 2014). Utifrån mentorskapets uppsatta mål kan programmet utformas med 

överskådlighet vad gäller innehåll, omfattning, utformning och frekvens (Mathisen, 2014).  
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Internt och externt mentorskap 

Mentorskap kan även utvecklas internt eller externt (Wikström, 2007). Med en intern mentor 

menas att mentorn och adepten arbetar inom samma organisation medan en extern mentor arbetar 

för en annan organisation, och kan dessutom tillhöra en annan bransch. Det interna mentorskapet 

anses speciellt lämpligt i början av adeptens karriär (Arhén, 2007) eftersom mentorn är insatt i 

organisationen, kulturen och aktuella kunder och projekt vilket därmed minskar risken för att 

adepten missförstår situationer och ger en felaktig bild till mentorn. Den interna mentorn kan 

utifrån sina egna kontakter, då han eller hon antagligen känner personerna i adeptens projekt, ge 

råd om hur adepten bör agera vid de olika mötena (Arhén, 2007). Det interna mentorskapet 

underlättar möjligheterna för adepten att följa med sin mentor på diverse uppdrag för att iakttaga 

och lära sig utifrån mentorns agerande. Ännu större betydelse har det interna mentorskapet när 

mentorn kan ackompanjera adepten på hans eller hennes första uppdrag för att stötta under 

genomförandet och ge feedback efteråt (Arhén, 2007).  

 

Som Wikström (2007) skriver så lämpar sig interna mentorer förmodligen bättre i större 

organisationer där det finns ett axplock av lämpliga och skickliga mentorer, i motsats till mindre 

företag där tillgången på kvalificerade mentorer kan vara för låg. Värt att poängtera är att det råder 

delade meningar om hur nära adepten och mentorn bör arbeta utöver sitt mentorskap då exempelvis 

Wikström (2007) och Arhén (2007) menar att det finns risk för att mentorskapet inte kan nå sin 

fulla potential om parterna är för nära kollegor. I kontrast menar Maxwell (2012) att det finns stora 

fördelar med att arbeta nära varandra, underförstått att mentorn ombesörjer mer avancerade 

uppdrag, då det underlättar täta informella samtal när adepten exempelvis upplever att han eller 

hon behöver bolla idéer eller stöttas.  

 

Ahlström (2002) anser att det finns flertalet positiva effekter med internt mentorskap eftersom 

mentorskapet kan vara en del i att stärka företagskulturen på ett naturligt sätt och erfarenhetsutbytet 

inom organisationens olika nivåer ökar. Vidare minskar risken för att adepten lämnar 

organisationen (som vid externt mentorskap) och organisationen får behålla den kompetens som 

utvecklas hos adepterna samt den kompetens som utvecklas hos mentorerna. Det externa 

mentorskapet kan i kontrast till internt mentorskap antas lämpa sig bäst i mindre organisationer där 

det kan finnas brist på seniora och kompetenta medarbetare (Wikström, 2007). Fördelen med 

externt mentorskap är att mentorn inte riskerar utsättas för lojalitetsproblem mellan organisationens 

mål och adeptens mål, mentorn kan bidra med nya synsätt och adepten känner sig oftare friare att 

diskutera känsliga ämnen eftersom mentorn inte är en del av organisationen (Ahlström, 2002).   

 

Lärlingskap och coachning 

Det är väsentligt att kunna skilja på mentorskap, lärlingskap och coachning som alla tre upplevs 

lika eftersom det bygger på en relation mellan en handledare och en lärande elev. Den främsta 

skillnaden mellan mentorskap och lärlingskap är enligt Tonnquist (2015) att lärlingskap är byggt 

för att lära upp oerfarna nyanställda och utveckla deras praktiska kompetens genom att samarbeta 

med erfarna kollegor i projekten, medan mentorskap till stor del handlar om att hjälpa adepten att 

växa som person och i sin yrkesroll. Lärlingskap är i dagsläget inte så utbrett då det endast finns i 

några få yrkesroller. Det är även en väldigt tidskrävande process, även om den ger goda resultat 

utan att nämnvärt påverka effektiviteten i projektet (Tonnquist, 2012). Engagerade inom 

forskningsområdet skiljer även på mentorskap och coachning. Coachning definieras på en mängd 

olika sätt i litteraturen, en bred tolkning av begreppet är att coachning är en process för att 

frambringa individens fulla potential (Styhre & Josephson, 2007). En coach bör vara extern 

eftersom hans eller hennes uppgift är att förbättra ledarens förmåga och kompetens. Coachning 

beskrivs av Styhre och Josephson (2007) som en långsiktig metod där dagliga problem i 
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projektledningen kan behandlas genom beteendemässiga och individualpsykologiska reflektioner 

och funderingar.  

 

3.4.2 Mentorsprogram  

3.4.2.1 Implementering av mentorsprogram  

Att driva ett program inom organisationen kräver en hel del koordinering och ledning. 

Omfattningen styrs av programmets storlek och grad av formalisering (Mathisen, 2014). Den 

person eller det team som i organisationen utses att ansvara för koordineringen står inför ett antal 

uppgifter som framförallt behandlar implementering och drift och underhåll av programmet. Dessa 

uppgifter kräver enligt Mathisen (2014) att de ansvariga har en pedagogisk kompetens och en 

förståelse för processen av kompetensutveckling tillsammans med ledaregenskaper och en 

fallenhet för marknadsföring. Koordinatorerna bör även vara bra på att se helheten och att kunna 

hantera administrationen som ett program medför, vara diplomatiska och noggranna med att 

återkoppla till adepterna samt mottaga och ge feedback (Mathisen, 2014).  

 

Exempel på viktiga uppgifter som koordinatorerna för mentorprogrammet bör utföra, 

sammanfattade av Mathisen (2014): 

1. Forma och utveckla mentorsprogrammet 

2. Skapa en enkel kommunikationskanal till och från ledningen 

3. Marknadsföra programmet både internt och externt samt vara programmets ansikte utåt 

4. Urskilja potentiella adepter och mentorer 

5. Ansvara över matchningen av adept och mentor 

6. Vara delaktig i att tydliggöra adeptens utvecklingsområden 

7. Ha kontinuerlig kontakt med deltagarna, såväl mentorer som adepter, och stötta dessa 

under programmets gång 

8. Stå till förfogande för att lösa eventuella problem, exempelvis missmatchad mentor och 

adept 

9. Identifiera mentorernas kompetensutvecklingsbehov och eventuellt komplettera deras 

kunskaper 

10. Hålla i mentormöten och manövrera mentorpoolen  

11. Ansvara över att alla inblandade i programmet får feedback 

12. Utvärdera under programmets gång och evaluera resultaten efter att processen har 

slutförts 

Enligt Mathisen (2014) finns det framförallt en aspekt som är viktig att ta hänsyn till eftersom den 

till stor del är anledningen till att mentorsprogram fallerar: Om inte mentorsprogrammet har en 

klarlagd och prioriterad ledning existerar inte den avgörande förutsättningen för att programmet 

skall nå framgång. Han menar att det skall klargöras redan i initieringsskedet hur programmet skall 

ledas och organiseras. Till stor del handlar ledningen av mentorsprogrammet om resurshantering, 

om ingen arbetstid avsätts finns det ingen som kan konkretisera och driva programmet. Till 

exempel visar Mathisen (2014) på att ett mentorsprogram med 20-talet adepter och mentorer kan 

förutsättas kräva en hel dags arbetsinsats per vecka från en HR-anställd. Även Arhén (2007) menar 

att det är viktigt att koordinatorerna för mentorsprogrammet får stöd från organisationens högsta 

nivå. Stödet kan uttryckas med ganska enkla medel då exempelvis de ansvariga för det interna 

informationsutskicket skriver om programmet och personalchefen informerar och uppmuntrar 

cheferna att nominera medarbetare till programmet. Genom att de högsta cheferna tar sig tiden att 
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medverka i programmet som talare eller genom att delta i diskussioner så bidrar det till att öka 

programmets interna värde samt ett ökat erfarenhetsutbyte (Arhén, 2007).  

 

3.4.2.2 Mentorskapets upplägg 

Hur mentorskapet utformas är upp till de programansvariga vid formellt mentorskap och upp till 

adepten och mentorn vid informellt mentorskap. Både Arhén (2007) och Ahlström (2002) 

rekommenderar att det aktiva mentorskapet sträcker sig över ett år. Om mentorsrelationen fungerat 

bra är det sedvanligt att mentorn och adepten fortsätter hålla kontakten efter att 

mentorsprogrammet avslutas (Arhén, 2007). Så fort adept och mentor är matchad bör 

mentorsrelationen inledas och utvecklas genom de enskilda samtalen (Ahlström, 2002).  

 

En vanligt förekommande fråga gäller hur många adepter och mentorer som är lämpliga i ett 

mentorsprogram inom organisationen. Ahlström (2002) rekommenderar att organisationen skapar 

ett formellt mentorsprogram där flertalet adepter påbörjar programmet samtidigt. På så sätt kan 

adepterna tillsammans ta del av organiserade utvecklingsaktiviteter i exempelvis ledarskap eller 

kommunikation där alla deltagare inbjuds till diskussion och reflektion. Dessutom erbjuds 

adepterna möjlighet att bygga upp sina nätverk med de andra deltagarna och mentorerna. Det råder 

delade meningar om hur många adepter en mentor bör ha. Arhén (2007) menar att en mentor kan 

klara av upp till tre eller fyra adepter samtidigt, om det råder brist på mentorer. I dessa fall får 

mentorn alternera träffarna mellan enskilda möten med vardera adept och gruppmöten där 

gemensamma frågor kan tas upp. Ahlström (2002) å andra sidan menar att en mentor endast bör 

ha en adept åt gången eftersom det finns risk för att den ena mentorsrelationen blir mer givande än 

de andra relationerna. Ahlström (2002) är också tydlig med att adepten endast bör ha en mentor i 

taget eftersom det kan bli övermäktigt med två. Ett undantag är dock om adepten har en intern 

mentor inom organisationen och en extern mentor utanför organisationen.  

 

Det är flera författare som rekommenderar en typ av kick-off på mentorsprogrammet där alla 

mentorer och adepter tillsammans med programansvarig och organisationens ledning träffas, 

diskuterar förväntningar och individuella mål för mentorskapet (Ahlström, 2002; Arhén, 2007; 

Mathisen, 2014). Ahlström (2002) rekommenderar precis som Ahrén (2007) att det ungefär var 

tredje månad genomförs uppföljningsmöten med adepter och mentorer var för sig. Under dessa 

avstämningsmöten bör framförallt de individuella målen hos adepterna behandlas och för 

mentorernas del bör samordnaren följa upp mentorns roll och hur han eller hon kan utvecklas 

vidare som mentor. Efter avslutat mentorsprogram skall deltagande adepter och mentorer delta i 

en ingående evaluering för att urskilja förbättringsområden (Mathisen, 2014). Utvärderingen 

bygger också på hur väl programmet har uppnått deltagarnas mål och förväntningar.  

 

Mentormöten 

Arhén (2007) rekommenderar att mentorn och adepten tar sig tiden att träffas på fysiska möten 

minst en gång i månaden. Om parterna är väldigt upptagna kan det vara acceptabelt att träffas var 

sjätte vecka men längre uppehåll borde absolut undvikas. Likaså rekommenderas mentorn och 

adepten träffas på sina inplanerade möten även om det vid tillfället inte upplevs finnas något 

specifikt att diskutera. Det är betydligt bättre att träffas och samtala än att börja hoppa över 

mötestillfällen. Mathisen (2014) menar att det finns en stor fördel med internt mentorskap då 

mentorn ständigt finns inom räckhåll och det är därför lättare att ha en informell avstämning om 

”hur det går” upp till flera gånger i veckan. Vad gäller möteslängden föreslår Arhén (2007) och 

Ahlström (2002) att mötet varar mellan en och två timmar varje gång. Mötesplatsen är valfri men 

bör anpassas efter mentorn eftersom han eller hon ställer upp med sin värdefulla tid. Mötet kan 

hållas på kontoret eller som ett frukost- eller lunchmöte (Arhén, 2007).  
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Det finns många ämnen som kan behandlas under mentorssamtalen (Arhén, 2007). Samtalen kan 

beröra adeptens möjliga karriärvägar och de val som behöver göras för att nå dit. Det kan beröra 

adeptens dagliga arbetsuppgifter, svårigheter och problem samt reflektioner och feedback om hur 

han eller hon bör hantera situationerna. Det kan diskuteras projekt och tidigare erfarenheter, 

förändringsarbete och utmaningar samt att adepten kan få konkreta råd när det behövs. Vidare 

tillägger Mathisen (2014) att adepten och mentorn inte får glömma att prata om adeptens 

framgångar och vilka faktorer som bidragit till dessa. Samtidigt ska mentorn inte vara rädd för att 

delge av sina framgångar och framförallt hur han eller hon har åstadkommit dem. När 

mentorsrelationen djupnat och adepten och mentorn lärt känna varandra finns möjligheten att 

mentorn bjuder med sig adepten på viktiga möten (Arhén, 2007). Det är av stor betydelse att låta 

adepten följa med mentorn några dagar så att adepten i tysthet kan få iakttaga mentorns agerande 

och bli presenterad för utvalda delar av mentorns nätverk.  

 

För att adepten skall känna sig trygg i att diskutera problem angående privatlivet eller yrkesrollen 

så är det väsentligt att det råder en ömsesidig tystnadsplikt mellan adept och mentor (Arhén, 2007). 

Det är även en fördel om mentorn kan inta en nedtonad roll i början av mentorsrelationen så att 

adepten får möjlighet att berätta och reflektera medan mentorn istället fokuserar på att ställa 

lämpliga frågor till adepten så att han eller hon sporras till att själv fundera fram möjliga lösningar 

(Arhén, 2007).  

 

Mentorsforum 

Att vara mentor är naturligtvis en utmaning då det är svårt att veta hur frågor på bästa sätt besvaras 

och hur handledningen och utvecklingen av sin adept bör utformas (Mathisen, 2014). Därför 

rekommenderar Mathisen (2014) att det anordnas mentorsforum med regelbunden basis så att 

mentorer skall få möjligheten att diskutera utmaningar och erfarenheter samt hur de på bästa sätt 

skall kunna förbättra sin kommunikativa roll som mentor. Mathisen (2014) stöds av flertalet 

forskare som framhåller att dessa mötesplatser i stor utsträckning uppskattas och värderas vara 

väldigt givande av deltagande mentorer.  

 

3.4.2.3 Val av adept och mentor 

En stor intressefråga i litteraturen om mentorskap berör urvalet av adept och mentor.  Det råder 

delade meningar huruvida nära mentorn och adepten bör arbeta i organisationen, vilket också beror 

på om adepten är ny i sin yrkesroll och i branschen eller om adepten är på väg att utvecklas till 

specialist eller chef. Arhén (2007) rekommenderar att mentorn arbetar två eller tre nivåer högre 

upp än adepten om adepten är en blivande chef i organisationen. Då bör mentorn inte heller vara 

nära kollega med adeptens chef eller vara chef till adeptens chef. Detta håller Wikström (2007) 

med om som menar att anledningen grundar sig i om mentorsrelationen inte blir lyckad ska inte de 

involverade behöva riskera att arbeta tillsammans. Om adepten emellertid är nyexaminerad eller 

en utvecklingsbenägen projektledare menar Arhén (2007) att det  bästa är om adeptens chef kan 

fungera som mentor. Detta eftersom många med framgångsrika karriärer tackar sina första chefer 

för sin snabba utveckling med hjälp av chefens stöd, uppmärksamhet och engagemang.  

 

Val av adept 

För att veta vilka adepter organisationen ska satsa på är det viktigt att först klarlägga syftet med 

mentorordningen (Mathisen, 2014). Vid valet av potentiella adepter rekommenderar Mathisen 

(2014) att organisationen letar efter rekryter som har viljan att utvecklas, som är målinriktade och 

ambitiösa, tar ansvar för sin utveckling, har självinsikt, är lyhörda och socialt kompetenta samt 

mottagliga för feedback. Maxwell (2012) tillägger att organisationen borde väga in adeptens 

förmåga att se möjligheter och om adepten har ledaregenskaper som gör att han eller hon senare i 
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sin karriär kan vidarebefordra sina kunskaper. Dessutom menar Maxwell (2012) att personer som 

visar brist på lojalitet borde väljas bort direkt.  

 

Val av mentor 

Oavsett om det är organisationen eller adepten själv som söker en mentor så finns det vissa faktorer 

och egenskaper som rekommenderas att titta efter. För det första menar Arhén (2007) att mentorn 

ska ha tillräcklig erfarenhet utifrån adeptens behov för att kunna ge värdefulla råd och lära upp 

adepten. Det innebär också att mentorn bör ha stor fackkompetens inom det område som adepten 

vill utveckla samt gärna ytterligare ett område som adepten kan ta del av (Mathisen, 2014). Men 

det räcker inte enbart att finna en mentor med den rätta fackliga kompetensen utan det krävs fler 

faktorer för att nå den största möjliga nytta av mentorskapet (Maxwell, 2012). Mentorn måste 

självklart besitta viljan att dela med sig av sina erfarenheter, vilket inbegriper tidigare problem och 

svårigheter på både ett privat och yrkesmässigt plan (Arhén, 2007). En viktig parameter som 

Mathisen (2014) tar upp är mentorns sociala kompetens och förmåga att handleda eftersom han 

eller hon behöver kunna läsa av adepten och kunna hantera människor på ett bra sätt i utmanande 

situationer. Mentorn bör också vara lyhörd och ödmjuk i diskussionerna samt ha tålamodet att låta 

adepten få lyckas även i riskablare situationer.  

 

Att hitta en person som redan upplevs som en förebild i sin yrkesroll och som ledare är en indikator 

på att personen antagligen kommer att göra avtryck som mentor (Mathisen, 2014). En person som 

redan har arbetat upp sitt förtroende och sin respekt i organisationen har antagligen redan utvecklat 

sin personliga auktoritet och lyssnas på för att han eller hon är värd att lyssna på, och därför 

förefaller en så framträdande person vara en  tänkbar förebild för nya rekryter. Det är dock oerhört 

viktigt att mentorn har ett genuint intresse för adepten och hans eller hennes utveckling (Arhén, 

2007). Därmed måste mentorn också vara förberedd på och ha förmågan att kunna dela framgången 

den dagen som adepten kanske passerar mentorn i karriären (Mathisen, 2014).  

 

Maxwell (2012) belyser att det finns flertalet möjliga skäl till varför inte alla ledare väljer att vara 

mentorer. Ett av de största skälen är att mentorskap är en krävande process som tar mycket tid. Ett 

annat skäl är att de ledare som har för stort ego inte frestas av att dela med sig av sina erfarenheter 

utan istället känner motvilja för att hjälpa andra att utvecklas då de inte vill riskera att andra 

presterar bättre än sig själva. Osäkra människa har tendensen att sänka andra människor för att 

själva känna sig betydelsefulla, vilket också är ett skäl till att många aldrig blir mentorer. Det är 

även ovanligt att bli mentor om personen saknar förmågan att se andras potential, eftersom det 

handlar om att finna de mest engagerade adepterna för en lyckad utveckling. Slutligen menar 

Maxwell (2012) att framgång ofta mäts i vad som presteras i pengar eller resultat och eftersom 

deltagande i andras personliga framgångar inte syns på papper, är det orsaken till att många väljer 

bort att investera tid som mentor.  

 

Matchning av mentor och adept 

Matchningen av mentor och adept bör huvudsakligen bygga på personkemin dem emellan. Detta 

menar Arhén (2007) som understryker vikten av att det utvecklas ett ömsesidigt utbyte där båda 

upplever det givande och intressant att samtala. Mathisen (2014) menar att det finns två faktorer 

som bör beaktas för att det ska bli en lyckad matchning av mentor och adept: den kompatibla 

personligheten och komplementära förmågor, anlag och intressen. Att ha en till viss del 

överensstämmande personlighet vad gäller tankesätt och beteende är viktigt för att 

mentorsrelationen skall bli effektiv. Vidare bör det finnas olikheter i talang, kompetens och 

erfarenhet för att de båda parterna ska få ut så mycket som möjligt av mentorskapet.  
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Vid formella mentorskap som organisationen anordnar är det fördelaktigt om alla de mentorer som 

utsetts och antagit erbjudandet samlas i en så kallad mentorspool (Arhén, 2007). Detta eftersom 

det kan finnas fler adepter än tillgängliga mentorer, så att varje mentor får ansvara för mer än en 

adept var. Det är också viktigt att tydliggöra för mentorn att han eller hon endast kommer att 

engageras under förutsättning att det finns en lämplig adept att matcha med (Ahlström, 2002).  

 

Själva matchningen kan ske på flera sätt. Antingen väljer adepten själv ut en potentiell person och 

tillfrågar om han eller hon kan tänka sig att vara mentor (Arhén, 2007) eller så utgår adepten vid 

sitt val från den befintliga mentorpoolen. Att adepten själv väljer medför dock risken att valet görs 

utifrån hur välkänd personen är i organisationen eller att det väljs en mentor som för tillfället är 

passande men som har svårt att hjälpa adepten i sin vidare karriärutveckling. Arhén som är 

grundare för ett chefsutvecklings- och mentorsprogram förespråkar i stor utsträckning att 

projektledningen för mentorsprogrammet utför matchningen av mentor och adept. Bedömningen 

bör som tidigare nämnts utgå från personlighet och komplementära förmågor, samt utifrån 

förväntningar och adeptens målsättning (Arhén, 2007). Det är viktigt att den matchade mentorn 

och adepten får tillfälle att träffas på egen hand där de lär känna varandra på ett yrkesmässigt och 

personligt plan, och först när projektledningen har fått klartecken att allt känns ok fastställa att 

mentorsrelationen och mentorskapet kan påbörjas.  

 

3.4.3 Framgångsrikt mentorskap 
Som en framgångsrik mentor är uppdraget större än att enbart informera och tillhandahålla rätt 

verktyg, menar Maxwell (2012) som belyser det faktum att annars skulle varenda nyanställd 

utvecklas till mästare så fort han eller hon lärt sig att utföra sina arbetsuppgifter. Han menar att 

framgång inte enbart kan likställas med kunskap eftersom det finns betydligt fler mänskliga 

parametrar än så. För att behandla hur en mentor bör vara är det fördelaktigt att själv fundera på 

vad som uppskattas hos våra ledare och mentorer. Detta kan göras genom att ställa sig frågor som: 

Vem arbetar jag bäst med? Vem uppskattar jag att arbeta med? Vem förväntar sig mest av mig? 

Vem kommer att lära mig mest? Svaret på frågorna kommer antagligen vara personer som stämmer 

in på samtliga frågor och det är dessa personer som lämpar sig som mentorer eftersom de är 

positiva, har en upplyftande ledarattityd och engagerar sig i adepten.  

 

För att bli en framgångsrik mentor ger Maxwell (2012) nio handfasta råd att beakta:  

1. Prioritera adepternas utveckling. Genom att satsa på mentorskapet kan ledaren med 

investerad tid bygga upp flera framgångsrika människor som klarar sig på egen hand och 

som kan prestera mångfalt för organisationens räkning, även när ledaren i framtiden 

lämnar sin position.  

2. Inse dina begränsningar. Som ledare finns flera arbetsuppgifter och tid är en bristvara 

samtidigt som mentorskap är tidskrävande. Därför måste ledaren prioritera vilka 

människor som har störst potential till att utvecklas och därmed ägna sig åt dem. Väljs för 

många adepter finns risken att mentorsprogrammet misslyckas.  

3. Första steget är att utveckla den personliga relationen. Om inte relationen mellan mentorn 

och adepten är trygg och god finns inte heller något förtroende med de rätta 

förutsättningarna för en säker utveckling. Därför rekommenderas mentorn att ta sig tiden 

att umgås med adepten, även i andra sammanhang än i yrkesrollen, för att lära känna 

varandra och få förståelse för hur den motsatta parten fungerar. 

4. Inga hållhakar. Att som mentor erbjuda sig att utveckla någon annan får inte innebära att 

det finns baktankar om att senare få tillbaka gentjänster eller att tjäna på insatsen. 
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5. Låt adepten vara mentorns följeslagare en tid. Ett vanligt misstag är enligt Maxwell (2012) 

att mentorn låter adepten klara sig själv så fort han eller hon har tagit sina första stapplande 

steg. Som mentor rekommenderas han eller hon att ha som mål att alltid ha med sig någon 

som kan lära sig och utvecklas av uppgiften som ska utföras. Det är fördelaktigt att på väg 

till uppdraget samtala om vad som kommer att ske, för att efteråt diskutera vad som har 

gjorts och varför.  

6. Fyll på resurserna. Som mentor bör han eller hon kontinuerligt fylla på adeptens resurser 

som behövs för att utvecklas på det personliga planet. Resurserna kan vara i form av 

böcker, filmklipp, sända iväg adepten på seminarium eller ta med sig honom eller henne 

till olika möten som de kan dra nytta av.  

7. Var med tills adepten klarar sig bra själv. Som mentor förväntas han eller hon följa med 

sin adept på resan och inte lämna adepten själv med en karta och kompass. Att vara mentor 

innebär att vägleda och stödja adepten tills den dagen då mentorn bedömer att adepten är 

stark nog att klara sig själv.  

8. Släpp taget. Att som mentor ha följt med och utvecklat sin adept kan senare göra det svårt 

att släppa på kontrollen när adepten är redo att ta nästa steg. Om mentorn inte släpper 

taget kommer adeptens utveckling att stagnera. Samtidigt är det viktigt att mentorn ger 

adepten de rätta förutsättningarna och skapar den rätta miljön för utveckling, ger 

produktiva och givande tidsuppgifter och tydliga instruktioner som beskriver allt som 

adepten förväntas utföra och inte tar för givet.  

9. Ett sista steg som Maxwell (2012) rekommenderar är att slutföra cirkeln genom att låta 

adepten upprepa sin utvecklingsfas och bli mentor åt en annan. Han menar att ”det blir 

ingen succé utan succession”.  

Mentorskapets baksidor 

För att uppnå ett framgångsrikt mentorskap är det viktigt att vara medveten om de baksidor som 

kan uppkomma i mentorsammanhang, vilket framförallt utspelar sig i form av direkt olämpliga 

mentorer eller ickefungerande mentorsrelationer  (Mathisen, 2014). Det framhävs av Mathisen 

(2014) att mentorskapet påfallande sällan utvärderas och kvalitetssäkras och om inte 

mentorsformen genomgår kritisk granskning finns risken att den inte når upp till de förväntade 

resultaten. Det finns även en tänkbarhet i att seniora projektledare kan uppleva sig tvingade att ta 

på sig rollen som mentor för att visa på sin kompetens och göra som övriga seniorer i branschen. 

Om projektledaren tar på sig rollen som mentor utan att vara genuint intresserad kan 

konsekvenserna bli att mentorskapet inte prioriteras eller inte klassificeras som en nödvändig 

aktivitet av mentorn. Vidare menar Mathisen (2014) att om mentorer går in i rollen utan att själv 

ha utvecklade färdigheter i kommunikation för att kunna ge återkoppling, stödja, lyssna och 

anpassa utmaningar, så försämras utsikterna för att uppnå ett effektivt mentorskap till adeptens 

nackdel.  

 

Om en mentor tar på sig ansvaret utan att vara fullständigt införstådd i vad som förväntas av honom 

eller henne så kan det också skapa problem (Mathisen, 2014). Exempelvis bör mentorn inte 

inkludera adeptens resultat i sin egen framgång eftersom det kan resultera i en överbeskyddande 

mentor som tar över en del av adeptens ansvar och börjar utföra hans eller hennes uppgifter. Som 

organisation är det enligt Mathisen (2014) viktigt att vara uppmärksam på sådana tendenser 

eftersom mentorn i dessa fall kan anses ha övergivit sin roll som handledare för att prioritera sin 

egen karriär istället. Ett annat problem som kan uppkomma är om mentorn när han eller hon 

upptäcker adeptens kompetens, framåtanda och potential börjar uppleva adepten som ett hot 

(Mathisen, 2014). Om adepten upplevs av mentorn som en konkurrent är nyttan med mentorskapet 

med all säkerhet över och mentorn kan utveckla en avundsjuka och maktlystenhet.  
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Så sammanfattningsvis kan de olämpliga mentorerna till stor del anses ha egna agendor, för att 

uppfylla sina egna behov och uppnå högre makt och anseende (Mathisen, 2014). En 

ickefungerande mentorsrelation kan sägas karakteriseras av dubbeltydig kommunikation där 

adepten blir dirigerad och mentorn försöker ge påtvingad hjälp.    
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4. Resultat 
 

 

I detta kapitel presenteras den empiri som har erhållits i fallstudien utifrån fallföretagets interna 

dokument och intervjuer med åtta av fallföretagets projektledare. 

 

 

4.1 Fallstudie 

4.1.1 Fallföretaget  
Fallföretaget för studien är ett av Sveriges ledande konsultföretag NIRAS Sweden som är 

verksamma inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning och miljö runt om i Sverige. 

Tillsammans arbetar ca 165 medarbetare på kontoren som är utplacerade i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Norrköping och Linköping. Nirás grundidé är att med sina konsulttjänster skapa hållbar 

lönsamhet i varje uppdrag inom sina konsulttjänster. I NIRAS arbetar team av ingenjörer, 

projektledare, arkitekter, ekonomer, jurister, geologer, agronomer och biologer. 

 

NIRAS Sweden är en del av den internationella NIRAS-koncernen med över 1400 anställda inom 

Europa, Asien och Afrika. Deras affärsidé är att uppfylla sina uppdragsgivares visioner och lösa 

deras problem genom att erbjuda sina konsulttjänster. Moderbolaget NIRAS grundades 1956 av de 

danska civilingenjörerna Jørgen Kristian Nielsen och Konrad Rauschenberger och inom 

organisationen finns det minst 50 års erfarenhet av att bidra till en hållbar samhällsutveckling inom 

områdena miljö, klimat, samhällsbyggande, fastigheter, hyresgästrådgivning, lokal- och 

arbetsplatslösningar.  

 

Fallföretaget uppger sig vara en platt organisation utan svåra beslutsprocesser. Företagskulturen i 

NIRAS beskrivs vara öppen med ”högt i tak” och medarbetarna uppmuntras att fråga varandra om 

hjälp och att dela erfarenheter. I organisationen arbetar medarbetarna enligt ”frihet under ansvar”. 

Fallföretagets grundläggande värderingar sammanfattas med orden Vi lyssnar - vi lär - vi levererar! 

och genomsyrar hela organisationens sätt att arbeta, tänka och agera.  

 

4.1.2 Fallföretagets kompetensutveckling 
Den främsta och effektivaste kompetensutvecklingen anser fallföretaget sker när medarbetarna får 

prova sina kunskaper i skarpt läge. Med det menar fallföretaget att medarbetarna behöver arbeta 

praktiskt i sina projekt med lagom utmanande uppdrag för att stöta på nya situationer och lära sig 

nya saker genom att lösa de uppgifter och problem som uppstår. Fallföretaget resonerar att 

medarbetarna effektivast lär sig att bli bra projektledare genom learning by doing då de får 

möjlighet att lära sig nya kunskaper när de ställs inför ovana situationer. Samtidigt understryker 

fallföretaget att detta utvecklingssätt förutsätter att det inom organisationen finns god stöttning från 

erfarna kollegor och engagerade chefer. Därför fokuserar fallföretaget mycket på att främja ett 

öppet klimat där alla medarbetare kan och vågar fråga, be om feedback och byta erfarenheter med 

varandra.  

 

Inom fallföretaget arbetas det mycket med att förbättra det befintliga erfarenhetsutbytet eftersom 

det anses vara otroligt viktigt för medarbetarnas kompetensutveckling. Det anordnas regelbundet 

interna frukost- och lunchseminarier, enligt målen i affärsplanen, för att medarbetarna ska kunna 



 

 

 

42 

 

diskutera utvalda ämnen eller lyssna på erfarenhetsbaserade föredrag. Det uppmuntras även att 

medarbetarna själva tar initiativ till att samla till lunchseminarium där de kan berätta för varandra 

om sina projekt och erfarenheter. Utöver de organiserade erfarenhetsutbytena förväntas 

medarbetarna dra nytta av varandra genom att och stämma av med erfarna kollegor, diskutera 

utföranden och hjälpas åt att finna lösningar.   

 

Ett viktigt komplement till den erfarenhetsbaserade inlärningen är interna och externa utbildningar. 

Fallföretaget erbjuder flertalet interna utbildningar där uppdragsledarutbildningen är en 

grundläggande tvådagarsutbildning som alla i organisationen skall delta i. 

Uppdragsledarutbildningen fokuserar på de mjuka delarna i projektledningen och ledarskapet där 

det bland annat behandlas kommunikation, aktivt lyssnande, konflikthantering och mötesmetodik. 

De mjuka parametrarna i utbildningen motsvarar ungefär 75 % och de resterande 25 % berör de 

verktyg som tillämpas i projektledningen som exempelvis mallar och datorprogram.  

 

Fallföretaget bedömer att deras medarbetare är duktiga på de hårda delarna av projektledningen, 

så som exempelvis organisering, tidsplanering och ekonomistyrning. Däremot brister det vanligtvis 

i projektledarnas förmåga att hantera och möta människor. Det är därför som huvuddelen av den 

grundläggande uppdragsledarutbildningen fokuserar på de mjuka parametrarna och hur dessa ska 

appliceras på de hårda delarna av projektledningen. Inom organisationen finns det flera typer av 

fördjupande utbildningar som mestadels sträcker sig över en längre tid. Temana på utbildningarna 

är mer djupdykande och det finns utbildningar på flera olika nivåer som bland andra berör 

ledarskap för organisationens teamchefer och avdelningschefer, säljfokus, ekonomistyrning eller 

fördjupad uppdragsledning (projektledning). Företaget sänder även medarbetare på externa 

utbildningar när det bedöms finnas behov av utökad kompetens inom specifika områden.  

 

Det fokuseras även mycket på dialogen mellan projektledaren och den projektansvarige, som 

vanligtvis är en chef, vilket enligt fallföretaget ger en positiv effekt. Ledningen har arbetat med att 

stärka chefens stöd till projektledaren för att förbättra samarbetet dem emellan. Genom ett bättre 

samarbete får chefen en bättre inblick i projektets fortskridande som dessutom ger bättre 

möjligheter för chefen, som då är mer insatt i projektet, att stötta upp projektledaren i svåra 

situationer. Fördelen är dels att projektledaren känner sig sedd och vågar ta sig an tuffare 

utmaningar eftersom han eller hon har stöttning när det behövs, och dels minskar risken för att 

projekt får dåliga resultat och missnöjda kunder. Detta eftersom chefen i ett tidigt skede kan bli 

delaktig i projektet, läsa av situationen och berätta för projektledaren var som har gjorts bra och 

vad som kunde ha gjorts bättre. Med den återkopplingen kan chefen sedan hjälpa till att hitta stöd 

så att nästa projekt går bättre, exempelvis genom att projektledaren från gå en utbildning och 

komplettera med den kompetensen som krävs.  

 

Den utökade dialogen mellan projektledare och chef uppfattas av fallföretaget vara en mildare grad 

av mentorskap och är ett sätt att förbättra kompetensutvecklingen framtill mentorskapsprogrammet 

etablerats. För närvarande har NIRAS i Danmark tagit initiativ till att utforma ett mentorsprogram 

som sakta men säkert håller på att etableras, medan NIRAS Sweden ännu är i initieringsfasen för 

att påbörja utformningen.   

 

4.1.3 Fallföretagets mentorprogram  
Mentorskapsprogrammet ses som ett komplement till den övriga kompetensutvecklingen som finns 

i organisationen och företagsledningen avser att så många projektledare som möjligt ska få delta i 

programmet och bli tilldelade en erfaren projektledare som mentor. Tanken med mentorskap är att 

projektledaren som blir tilldelad en mentor kan fokusera på sin egen utveckling samtidigt som han 



 

 
43 

eller hon får möjligheten att hålla en regelbunden dialog med en erfaren projektledare. Det ger 

projektledare en bredare grund att stå på och en mer effektiv inlärning.  

 

I fallföretaget är det avdelningschefen för varje kontor som är ansvarig för att utveckla de 

personliga och yrkesmässiga kompetenserna hos de anställda på avdelningen. Därmed är det även 

avdelningschefens övergripande ansvar att det förekommer essentiell kompetensutveckling i form 

av mentorskapsprogram. Avdelningschefen har ansvaret för att hitta lämpliga mentorer till 

projektledarna på avdelningen och det finns ingen avgränsningar att mentorerna skall vara interna. 

I fallföretaget uppmuntras även avdelningschefen att, om intresset finns, själv ta på sig en 

mentorsroll. Oavsett om avdelningschefen väljer att delta i mentorsprogrammet eller inte, så är det 

i slutändan alltid avdelningschefens ansvar att alla mentorsrelationer på avdelningen är lukrativa 

och att deltagarna uppnår den planerade kompetensutvecklingen.  

 

Projektledarna som blir tilldelade varsin mentor benämns adepter. För att nyttan av mentorskapet 

skall maximeras menar fallföretaget att adepten bör vara nyfiken och målinriktad samt angelägen 

om sin egen utveckling mot en framgångsrik projektledare. Det är oerhört viktigt att projektledaren 

är öppen om sina styrkor och svagheter till sin mentor, detta eftersom adeptens oärlighet inskränker 

ändamålet med mentorskapet. I dokumenten framgår att adepten förväntas vara drivande i sin egen 

utveckling genom att vara den som samordnar mentorsmötena. Adepten bör även investera tid i att 

förbereda sig inför mentorsmötena genom att sätta upp mål och utforma ett förslag på agenda till 

varje tillfälle. Som drivande i mentorsrelationen förväntas även adepten uppsöka sin mentor när 

behovet av stöttning eller råd uppstår mellan mötena.  

 

För att bli utsedd till mentor behöver projektledaren uppfylla vissa kvalifikationer enligt 

fallföretaget. Fallföretaget söker mentorer som är erfarna projektledare och som har en god 

förståelse för NIRAS organisation och värderingar. Samtidigt poängteras vikten av att mentorn kan 

anpassa sig och relatera till adepten så att mentorns erfarenheter och kompetenser blir värdefulla 

för adeptens utveckling. En god mentor uppges, i fallföretagets dokument, balansera mellan att 

vara en läromästare och en coach. Mentorn bör dessutom ha ett genuint intresse för att utveckla 

andra och glädjas av att se andra växa, då det är huvudsyftet med mentorsprogrammet. Det läggs 

ingen värdering i mentorns position i förhållande till adepten. För fallföretaget är det oväsentligt 

om mentorn arbetar på samma avdelning som adepten eller inte. Mentorn kan också vara adeptens 

avdelningschef, projektchef eller verksamhetschef. Det är avdelningschefen som ansvarar för att 

matchningen av mentor och adept blir lyckad. Matchningen görs utifrån individuella bedömningar 

av projektledarnas behov och förväntningar.  

 

I fallföretagets dokument ges konkreta förslag på hur mentorsrelationen kan inledas och utvecklas 

under mentorprogrammets gång. Fallföretaget förespråkar att det avsätts 1-2 timmar till varje 

mentorsmöte och framhåller att det inte bör gå mer än 5-6 veckor mellan träffarna. I dokumenten 

står även att avdelningschefen tillsammans med adepten varje år skall bedöma mentorsrelationens 

status och diskutera om det finns behov av en ny mentor för att främja andra dimensioner av 

projektledarens kompetensutveckling. Därmed menar fallföretaget att mentorsrelationen varar så 

länge den främjar adeptens kompetensutveckling och att den årliga omprövningen av relationen 

kan leda till att projektledaren får en ny mentor. Utgångspunkten för värderingen är projektledarens 

utvecklingsbehov och om det ger en fortsatt god effekt att fortsätta med samma mentor. Eller så 

framgår det av utvärderingen att projektledaren står inför nya utmaningar och att det därför är bättre 

med en annan mentor.  

 

Fallföretaget tydliggör även i sina dokument som berör utformningen av mentorsprogram att 

mentorn varken har ett ledningsansvar eller ansvar över adeptens projekt. Mentorn har inget 

mandat att ta beslut å adeptens vägnar utan det är adepten som ansvarar för de svåra besluten och 
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att ta upp problemställningarna med den projektansvarige. Mentorns ansvar är att uteslutande 

fokusera på adeptens utveckling, då en bra mentor är en viktig del av adeptens framsteg. Mentorn 

har dock inte ansvaret över adeptens samlade kompetensutveckling eftersom det är 

avdelningschefens område. Det poängteras tydligt av fallföretaget att mentorskapet bygger på 

förtrolighet mellan de båda parterna och att det finns en sekretess om inget annat avtalas.  

 

Med mentorsprogrammet förväntas mentorn och adepten utnyttja det skapade tidsutrymmet till 

frågor, inspiration och inte minst överföring av erfarenheter och attityder. I dokumenten beskrivs 

mentorns uppgifter vara att lyssna, vägleda och ge adepten råd, vidarebefordra personliga 

erfarenheter samt att ställa tankeväckande frågor. En mentor skall även ge projektledaren fritt 

utrymme till att vädra tankar, vrida och vända på problem, bolla idéer och reflektera. Det anges 

även konkreta förslag på hur mentorn kan stötta sin adept, nedan följer några av exemplen.  

 

 Att uppmuntra adepten till en djupare förståelse av sig själv, sitt projekt och projektets 

inblandade parter.  

 Att som mentor finnas tillgänglig för idéutveckling och brainstorming.  

 Att ge konstruktiv respons för att ge adepten de bästa förutsättningarna för ett gott 

ledarskap samt för att minska risken för misstag, försummelser etc. som är en risk vid 

oerfarenhet.  

För att etablera en god mentorsrelation rekommenderas de båda parterna att vid första 

mentorsmötet presentera sig själva och berätta om sin personliga historia, karriärväg och sina 

ambitioner. På första mötet uppmanas adepten berätta om sina utvecklingsområden och vad han 

eller hon vill fokusera på att utveckla och få feedback på. Det är även fördelaktigt om parterna 

under etableringen av mentorsrelationen tydliggör vad de förväntar sig av varandra och av 

mentorskapet. Den ansvariga för mentorsprogrammet bör även förtydliga för mentorn och adepten 

vad organisationens syfte och förhoppningar är med mentorskapet.  

 

Fallföretaget har även utformat en övergripande mötesplan som kan ge inspiration och struktur till 

mentormötenas agenda. Det rekommenderas av ledningen att varje möte inleds med att samtala om 

det som togs upp på föregående möte för att följa upp och prata om vad som har hänt sedan sist. 

Efter inledningen övergår samtalet till de ämnen som adepten och mentorn bestämt att de ska ta 

upp under det aktuella mötet. I slutet av mötet bör samtalsämnena summeras och adepten får 

reflektera över och sammanfatta mötet. Avslutningsvis kommer mentorn och adepten överens om 

vad adepten ska fokusera på eller uppnå till nästa gång.  
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Profil  
I studien utfördes sammanlagt åtta intervjuer med byggprojektledare på företaget NIRAS Sweden 

där sju av respondenterna är män och en av respondenterna är kvinna. Åldersfördelningen för de 

tillfrågade projektledarna redovisas i figur 6. Medelåldern på företagets projektledare är relativt 

låg då medelåldern på de tillfrågade projektledarna hamnar på 39 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledarnas utbildningsbakgrund är väldigt varierad då två av projektledarna har en 

civilingenjörsutbildning i lantmäteri respektive konstruktion, tre av projektledarna har en 

högskoleingenjörsutbildning med inriktning byggteknik, två av projektledarna har en 

installationsutbildning i grunden och den sista projektledaren har genomgått både en 

ekonomiutbildning och en arkitektutbildning. Detta tydliggörs med cirkeldiagrammet nedan, figur 

7. Anmärkningsvärt är att alla tillfrågade projektledare har en utbildning inom byggbranschen, som 

är den bransch de är verksamma inom. 
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Figur 6. Respondenternas åldersfördelning 

Figur 7. Respondenternas utbildningsbakgrund 
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När det gäller respondenternas erfarenhetsfördelning är det en av projektledarna som skiljer sig 

från mängden med en betydligt längre erfarenhet av branschen än de övriga projektledarna. Som 

kan utläsas i figur 8, som visar erfarenhetsfördelningen, är det många av projektledarna som är 

relativt nya i sin roll och även nya i branschen.  

 

För att lättare få en uppfattning av erfarenhetsfördelningen har det tagits fram ett medelvärde och 

ett medianvärde för antalet år i branschen respektive företaget, vilka har sammanställts i tabell 2. 

Eftersom det finns en projektledare med betydligt längre erfarenhet av branschen än de övriga så 

höjer personens erfarenhet medelvärdet till 12 år jämfört med medianen som landar på 9 år. 

Medelvärdet och medianen för projektledarnas år i företaget låg betydligt närmre varandra då 

värdena hamnar på 6 år respektive 5,5 år. 

 

 
Tabell 2. Sammanfattning av respondenternas erfarenhet i branschen och på företaget 

 Antal år i branschen Antal år i företaget 

Medel 12 6 

Median 9 5,5 

 

 

4.2.2 Projektledaren 

4.2.2.1 Projektledarens arbetsuppgifter 

Projektledarnas dagliga arbetsuppgifter uppges ha en stor variation eftersom uppgifterna dels beror 

på vilket skede projektet befinner sig i och dels på vad för typ av projekt som drivs för tillfället. 

Framförallt är projektledarens uppgift att driva sina projekt framåt genom att planera, organisera 
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och koordinera. Alla tillfrågade respondenter yttrade på ett eller annat sätt att de som projektledare 

har en samordnande roll. Det är även deras ansvar att följa upp och säkerställa att alla inblandade 

aktörer i projektet gör vad de förväntas göra. En av de seniora projektledarna uttrycker sig på 

följande sätt om sina dagliga arbetsuppgifter: 

Det första som faller mig in är att man är spindeln i nätet som håller koll på 

allt. För mig är tid, kostnad och kvalitet väldigt viktigt. Ett projekt ska hela 

tiden följa sin tidplan vilket innebär att allt vi gör ska följa projektets 

tidsplan, och det ska vi göra till rätt kostnad och till rätt kvalitet. En 

arbetsuppgift kan ju vara att följa arbetets gång på arbetsplatsen och se om 

man där följer sin tidsplan och att det som har hänt sedan förra gången är 

byggt enligt förväntningarna och till rätt kvalitet. Så om det skulle visa sig 

att så inte är fallet gäller det att styra upp det direkt, vilket kan resultera i att 

vi får kalla in de konsulter eller entreprenörer som behövs för att åtgärda 

det. 

Som nämndes i citatet anser flera av projektledarna att deras roll innebär att vara spindeln i nätet, 

att alltid finnas till hands och att vara den som sammanbinder hela projektet. Under intervjuerna 

uttrycktes önskan från flera projektledare om att vara den personen som alla inblandade i projektet 

vänder sig till när det uppstår problem eller oklarheter. Detta eftersom det underlättar för 

projektledaren att vara koordinator om han eller hon blir uppmärksammad på komplikationerna 

direkt när de uppstår. Projektledarens roll innefattar även ett omfattande problemlösningsarbete då 

han eller hon förväntas reda ut de problem som uppstår under projektets gång.  

 

För att hålla alla inblandade aktörer informerade om förloppet och för att koordinera projektet på 

bästa sätt, var alla tillfrågade projektledare överväldigande överens om att det är kommunikationen 

som är viktigast och det som det i särklass ägnas mest tid åt. Att kommunicera som projektledare 

görs till stor del via telefon och e-post samt möten. Flera av projektledarna uttryckte att de kunde  

lägga timmar på att svara på e-post och samtala i telefon varje dag. Dessutom hålls regelbundna  

 möten som projekteringsmöten, styrgruppsmöten, verksamhetsmöten och ibland även 

samordningsmöten där bland annat avstämningar och förhandlingar behandlas.  

 

Som en av respondenterna poängterade är det mötena tillsammans med telefonsamtalen och e-

postkonversationerna som håller samman projektet, och däremellan  produceras och hanteras 

handlingar. Samtliga respondenter benämnde hanteringen av handlingar som vardagliga 

arbetsuppgifter vilket bland mycket annat innefattar granskning av handlingar, skriva protokoll och 

att reglera kontrakt. Att ta fram tidsplaner och budgetar är också två självklara arbetsuppgifter i 

projektledarens organiseringsarbete.  

 

Under intervjun ombads alla respondenter att kryssa i de egenskaper och färdigheter som anses 

krävas i deras dagliga arbete. Dessa har sammanställts i tabell 3 nedan där siffran anger hur många 

av projektledarna som anser att förmågan krävs i yrkesrollen. Egenskaperna och färdigheterna är 

presenterade i fallande ordning. Samtliga projektledare är överens om att sex stycken av de 

uppradade egenskaperna och färdigheterna krävs i deras arbete, dessa är: resurshantering, 

kommunikation, ledarskap, teamwork, självförtroende samt driv och ambition. Ingen av 

förmågorna anses vara helt onödiga.  Som minst är det tre av respondenterna som resonerar att de 

kräver respektive egenskap eller förmåga i sitt arbete som projektledare. De förmågorna som 

projektledarna framförallt var oense om var intuition, empati, visionär förmåga och fantasi, 

självkännedom och förmåga att utveckla andra. Alla dessa förmågor anses tillhöra de mjuka 

parametrarna.  
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Generellt upplevde projektledarna att det var 

svårt att göra avvägningen av var gränsen ska 

dras för vilka egenskaper och färdigheter 

som krävs i deras dagliga arbete, då vissa av 

förmågorna används mer sällan.  Detta ledde 

till att många av projektledarna i slutändan 

kryssade i nästan alla förmågorna i tabellen. 

I stor utsträckning kan motiveringen till de 

egenskaper och färdigheter som valdes att 

inte kryssas i generaliseras till ”Det är 

absolut bra att ha/kunna, men jag tror inte att 

det krävs i mitt dagliga arbete”. Detta pekar 

på att i princip alla förmågor anses vara 

värdefulla som projektledare men 

nödvändigtvis inte tvungna för att utföra ett 

bra arbete.  

Resurshantering anses vara väldigt viktigt av 

alla tillfrågade projektledare eftersom 

projekten alltid har definierade ramar och 

begränsade resurser. En av projektledarna 

motiverade väldigt kort och koncist varför 

det gäller att resurshantera när han påpekade 

att projektledare är väldigt styrda av 

projektets resurser. Samtliga projektledare 

understryker vikten av att kunna hantera 

projektets resurser och en av projektledarna 

uttryckte följande:  

 

Det är viktigt för mig som projektledare att 

veta vilka jag ska knyta mig till. De flesta 

expertområden är så stora så att det är helt 

omöjligt för mig att kunna allt. Däremot 

behöver jag kunna resurshantera. 

 

Vad gäller projektledarnas kommunikation 

anser samtliga att kommunikation är otroligt 

viktigt som projektledare. Det sker daglig 

kommunikation med många människor när 

projekt drivs. En av respondenterna 

påpekade att det är speciellt viktigt med god 

kommunikation vid nya kontakter och vikten 

av att man som projektledare uppför sig 

professionellt i alla typer av möten med 

människor. En av projektledarna är väldigt 

noga med att understryka vikten av att 

kommunicera och han anser att projektledare 

som inte är duktiga på att kommunicera nog 

har valt fel yrke. Fortsättningsvis menar han 

att en projektledare som inte är villig att 

Egenskap/färdighet 

K
rä

v
s 

i 
ar

b
et

et
 

Resurshantering  8 

Kommunikation 8 

Ledarskap  8 

Teamwork och samarbete 8 

Självförtroende 8 

Driv och ambition 8 

Strategiskt tänkande 7 

Teknisk kunskap 7 

Problemlösningsförmåga  7 

Resultatorientering  7 

Förhandlingsförmåga 7 

Förmåga att påverka andra 7 

Förmåga att motivera och inspirera  7 

Samspel med människor 7 

Pliktkänsla och noggrannhet 7 

Kritisk analyserings- och 
bedömningsförmåga 

6 

Auktorisera (ge handlingsfrihet) 6 

Prestationsförmåga  6 

Konflikthantering 6 

Serviceinriktad  5 

Förmåga att utveckla andra  4 

Självkännedom 4 

Visionär förmåga och fantasi 3 

Empati 3 

Intuition 3 

Tabell 3. Projektledarnas uppfattning om vilka ledaregenskaper och 

färdigheter som krävs i deras dagliga arbet 
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kommunicera kan uppfattas som en stoppkloss som kan försämra förutsättningarna för hela 

projektet.  

 

Ledarskapet upplevs också vara en nödvändighet i projektledarnas dagliga arbete. På detaljnivå 

råder det lite delade meningar om vad ledarskap egentligen innebär men på det övergripande planet 

är alla överens. Att vara en förebild och att gå främst i det arbetet som ska göras, är en gemensam 

uppfattning för projektledarna. Flertalet beskriver ledarskapet som en inre styrka, att vara säker på 

sin sak och att förmedla trygghet. En annan projektledare ser sig själv som en typ av inofficiell 

chef och menar att det är hans ansvar som projektledare att bygga upp ett bra klimat, trots parternas 

olika intressen i projektet.  

 

Samtliga projektledare menar att ledarskapsförmågan är väldigt viktig, däremot är det långt ifrån 

alla av de tillfrågade projektledarna som ser sig själva som ledare. En av respondenterna förklarar 

sin uppfattning av ledarskap på följande vis: 

Ledarskap för mig är att styra andra att göra sitt bästa. En förutsättning för 

att vara en bra ledare är att du är kommunikativ, har en förmåga att kunna 

lösa problem, förmåga att se resultat och vara resultatorienterad samt att 

vara serviceinriktad. 

Teamwork och samarbete är förmågor som samtliga respondenter värderar som väldigt vitala för 

projektledare då de anser att man måste kunna arbeta i team och samarbeta med de andra aktörerna 

i projektet. Flertalet projektledare uttrycker nyttan av att samarbeta då det dels blir roligare och 

dels genom att man hjälps åt. En av projektledarna påpekar att det inte är enmanskonsulterna som 

gör att företaget utvecklas, utan han anser att företaget utvecklas när projektledarna stöttar och 

uppmuntrar varandra. Han menar att tillsammans är projektledarna starkare än när de arbetar var 

för sig i avskildhet och säger att ”om projektledarna lär av varandra och hjälps åt så blir 1+1 mer 

än 2”. 

 

Självförtroende var ett självklart val för alla de tillfrågade projektledarna då det inte fanns någon 

tvekan om att det behövs i arbetet som projektledare. Alla respondenter var eniga om att 

självförtroendet krävs för att utstråla trygghet eftersom osäkerhet kan medföra att andra blir osäkra 

och börjar tvivla. En av projektledarna uttrycker sig om självförtroende på följande sätt: 

Självförtroende, det är väldigt viktigt. Det är viktigt att kunna kommunicera 

och förmedla trygghet, både i förhandling med kunder och med andra parter 

så är det viktigt att man utstrålar en trygghet och säkerhet så att mottagaren 

också känner sig trygg. Om man inte riktigt tror på sig själv så kan det lysa 

igenom när man pratar med någon, vilket kan skapa osäkerhet.  

Att ha självförtroende i beslutsfattande situationer och att våga stå för sina handlingar anses vara 

väldigt viktigt. Samtidigt påpekar flera av projektledarna att det inte får väga över för mycket åt 

andra hållet då det kan bli negativt. En av projektledarna resonerar kring hur projektledaren kan 

utveckla sitt självförtroende och menar att det delvis är en egenskap som stärks av vetskapen om 

grundutbildning och som kan byggas på med fortutbildningar. Vidare menar projektledaren att det 

är viktigt att stärka varandra, dvs. att uppmuntra och uppmärksamma varandra. Detta kan 

exempelvis ta form som feedback eller en klapp på axeln från medarbetarna eller chefen för att 

medföra att projektledarna upplever att de växer i rollen och utvecklas. En annan av respondenterna 

kompletterar genom att framhålla att med självförtroende agerar projektledaren med en viss 

auktoritet och trovärdighet, vilket är positivt i lagom mängd. För att uppnå detta menar han att 
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projektledaren behöver uppleva att han eller hon har ett kollegialt stöd, att det finns en stöttande 

ledning och att det på arbetsplatsen är högt i tak med möjlighet att bolla idéer.  

 

Det sista som samtliga respondenter är överens om är viktigt för projektledare, är att ha ett eget 

driv och ambition. En av de yngre projektledarna uttrycker att det är ett måste att ha driv och 

ambition eftersom projektledare ideligen möter människor som ifrågasätter projektet och påstår att 

det aldrig kommer att gå i hamn. En annan av projektledarna menar att det är viktigt med höga 

ambitioner och att veta vad man vill sikta på nästa gång.  

 

4.2.2.2 Utmaningar och problem som projektledare 

När det gäller utmaningar som projektledare stöter på var det flertalet av de juniora projektledarna 

som menade på att de emellanåt stöter på fördomar och ifrågasättande från aktörer i och utanför 

projekten. En av projektledarna menar att han flertalet gånger upplevt att han blivit prövad av andra 

projektledare, byggherrar och entreprenörer som har längre erfarenhet än honom själv. Han menar 

att man inte ska ta åt sig utan att han istället ser det som en del av sin kompetensutveckling att bli 

ifrågasatt, eftersom det gör att han vill prestera bättre och därmed förbereder sig bättre genom att 

vara mer påläst. En annan av de yngre projektledarna kompletterar med att fastslå att hon som ung 

behöver vara bättre på sitt jobb än vad en medelåldersman behöver vara. Detta eftersom hon hela 

tiden behöver överbevisa folk att hon kan leverera. Hon menar vidare att det är någonting som man 

lär sig att hantera med åren när man blir självsäkrare och att det handlar om att kunna skaka av sig 

det utan att bry sig för mycket. 

När man är under 30 år och tjej så kommer du oftast komma in i projekt där 

de äldre herrarna som är entreprenörer och projektörer har jobbat i 

branschen sedan innan du var född. Man vet om att det är en jargong och 

man lär sig ganska snabbt att hantera det, men det är en utmaning att i varje 

projekt övertyga de där personerna om att ”Ja,  jag är under 30, jag är tjej 

och jag är blond. Men jag kan mitt jobb jävligt bra ändå”. 

För projektledare är en vanlig utmaning att arbeta med personer där personkemin inte riktigt 

stämmer överens. Alla respondenter är överens om att det är en förutsättning som projektledare att 

kunna arbeta i team och att det är en stor fördel att kunna känna av hur de andra teammedlemmarna 

tänker och fungerar. Som exempel nämnde flera projektledare att det på ett övergripande plan kan 

skiljas på personer som är introverta eller extroverta. Introverta personer föredrar att arbeta 

självständigt och att fokusera på sin uppgift, personen brukar inte synas och höras särskilt mycket 

och brukar föredra att kommunicera skriftligt. En extrovert person uppskattar att kommunicera och 

att träffa nya människor och har inga problem med att ringa ett samtal för att följa upp eller fråga 

om en detalj. Att kunna förstå och hantera olika personligheter anses viktigt av projektledarna då 

det underlättar samarbetet i projekten.  

 

En utmaning som nämndes av flera projektledare är att försöka samarbeta med personer som 

föredrar att jobba på egen hand. Ett exempel kan vara en projektledare som är oerhört duktig på att 

leda projekt och att nå eftertraktade resultat men som brister i förmågan att se till teamets bästa. 

Som majoriteten av respondenterna yttrade är det betydligt mer väsentligt att det går bra för hela 

teamet och företaget än att en enskild projektledare når stor framgång. Det uttrycktes vanligt att 

projektledare med så hög självständighet gärna avstår från att hjälpas åt som ett team när 

svårigheter uppstår och är sällan delaktig i fördelningen av uppdragen. Att samarbeta med 

projektledare som styr med hela handen och som inte tar hänsyn till andras åsikter benämndes 

också som en utmaning och återigen är det kommunikation och förståelse som anses krävas för att 

hantera sådana situationer.  
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En ytterligare utmaning som projektledare ställs inför är att det ofta ställs orimliga krav då 

beställaren förväntar sig en hög kvalitet utan att ge projektledaren rätt förutsättningar i form av 

resurser, tid och pengar. Den aspekten som togs upp flest gånger av de tillfrågade projektledarna 

är tidsaspekten. Att ständigt försöka leda projekt med för kort tid på sig är en återkommande 

utmaning som försvåras då det dessutom kan uppkomma problem längs med vägen eller att en av 

de involverade parterna inte levererar i tid så att tidsplanen förskjuts. För att hantera denna 

utmaning menar projektledarna att det handlar om att göra en förväntansavstämning med kunden 

för att kartlägga vad det är som kunden egentligen vill ha, för att sedan förklara vad för resurser 

som krävs för att nå det förväntade slutresultatet. Genom att vara tydlig och få kunden att inse 

behovet av rätt resurser i förhållande till sina förväntningar kan projektets fortskridande 

underlättas.  

 

Att ha samma förväntningar återkommer som en utmaning även internt inom projektet då 

övervägande delen av respondenterna uttrycker behovet av att tydliggöra och klargöra vilket ansvar 

som åligger respektive part i projektet. Flera av projektledarna har upplevt att projektmedlemmar 

inte levererat det som förväntats av dem, vilket har försenat projektet och försatt projektledaren i 

en obekväm situation. För att förhindra missförstånd menar flertalet att det är av yttersta vikt att 

inte ta för givet att alla tänker på samma sätt som projektledaren själv, utan att istället vara 

övertydlig och följa upp så att det är säkert att båda parterna har samma uppfattning om 

ansvarsfördelningen. Flertalet projektledare uttryckte behovet av att vara tydlig i 

ansvarsuppdelningen så att alla involverade parter vet sin roll i projektet. En av projektledarna 

framhåller att det inte är meningen att projektledaren ska bära allt ansvar utan att de delaktiga ska 

ta ansvar för sina uppgifter i projektet. Det innebär att projektmedlemmarna själva ska försöka lösa 

de problem som uppstår i sina deluppgifter istället för att direkt överlägga ansvaret för problemet 

på projektledaren.  

 

Ett problem som nämndes av en av projektledarna är att man i rollen förväntas kunna ta hastiga 

beslut, vilket inte är det lättaste då det är många intressen inblandade, och som projektledare gäller 

det att försöka göra det bästa för sin kund och alla inblandade. Det påpekades av många 

projektledare att problemet oftast grundade sig i ett bristande självförtroende då det krävs en tillit 

till sig själv i sin yrkesroll för att bli bekväm med att ta hastiga beslut. Vidare uttrycker flera av 

projektledarna att det är otroligt viktigt att direkt hantera de problem som uppstår oavsett hur stora 

eller små de är. Många menar att det kan vara svårt att ta mod till sig för att ta upp känsliga ämnen 

men att det är något som måste göras då problemen kan bli mycket värre om det inte tas upp direkt.  

 

Ett problem som flera av projektledarna stött på är att de förväntas kunna väldigt mycket inom 

varje byggtekniskt område. Men som en av projektledarna uttrycker är tanken med projektteamet 

att de olika specialisterna skall bidra med sina kunskaper och tillföra den väsentliga informationen 

som projektgruppen kan arbeta utifrån. Flera av de juniora projektledarna upplever det som ett 

problem när omgivningen förväntar sig att de som projektledare ska ha en djupare kunskap än vad 

de faktiskt har. De äldre projektledarna har inställningen att det många gånger löser sig med åren, 

då projektledarna lär sig genom projekten och bygger upp en djupare kunskapsbas med 

erfarenheten .  

 

4.2.2.3 Framgångsrik projektledare 

Samtliga tillfrågade projektledare anser att det är ett måste att vara kommunikativ för att vara en 

framgångsrik projektledare och majoriteten tycker även att kommunicera är det allra viktigaste en 

projektledare kan lära sig. Detta eftersom en stor del av arbetet innebär att samarbeta och interagera 

med projektets aktörer. Om projektledaren har förmågan att känna av hur de olika parterna föredrar 
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att kommunicera och därefter anpassa sig kan kommunikationen förbättras. Det innebär att det med 

tydlighet kan förmedlas vad som förväntas av de olika parterna i projektet, vilket minskar risken 

för att det uppstår missförstånd eller onödiga konflikter. Några av de tillfrågade menar att det är av 

yttersta vikt att kunna hantera eventuella konflikter medan övervägande del menar att det inte är 

nödvändigt eftersom det sällan eskalerar till konflikter om det används god kommunikation. Alla 

respondenterna var dock eniga om att projektledaren måste våga säga ifrån på ett konstruktivt sätt 

när det behövs och då absolut inte hamna i fällan att höja rösten eller bete sig offensivt.  

 

I stort sett alla respondenterna yttrade att en projektledare måste vara målinriktad och 

resultatorienterad för att kunna utföra ett gott arbete. Det innebär att projektledaren måste kunna 

styra sina projekt mot ett specifikt mål för att i slutändan kunna leverera det som kunden förväntar 

sig. Som en av projektledarna uttryckte ska projektledaren arbeta utifrån de ramar som är 

definierade för projektet, vilket medför att det varken ska presteras över eller under det förväntade 

resultatet. Resultatorientering är också en av de förmågor som projektledarna anser är viktigast att 

behärska. Detta eftersom det som projektledare är vitalt att veta vad som är det eftersträvade 

slutresultatet för att ha klart för sig vad som ska göras och vad som behöver åstadkommas för att 

nå det. Som en framgångsrik projektledare bör man enligt respondenterna vara relativt strukturerad 

eftersom det i väldigt stor utsträckning arbetas med flera projekt samtidigt och det blir många 

parametrar att hålla reda på. För att lyckas ro projektet i hamn uttrycktes det även viktigt att ha en 

god processförståelse så att rätt saker blir gjorda under rätt tidpunkt, vilket i sin tur kräver en 

strategi. Att vara strategisk och proaktiv, dvs. att tänka långsiktigt och förebyggande i sin 

projektledning uppgavs också vara fördelaktigt.   

 

Av intervjuerna framgår att det är direkt nödvändigt att projektledare är lösningsorienterade och 

tycker att det är roligt och stimulerande att finna lösningar på de problem som uppstår. Detta 

eftersom en stor del av arbetet som projektledare består av att ständigt ställas inför problem och 

situationer som inte har gått som förväntat. En av de seniora projektledarna poängterar dessutom 

att det är en klar fördel att vara orädd inför att ta tag i problem. Att därför vara drivande även i 

utmanande situationer uppges vara väldigt viktigt. Vidare uppges förmågan att kritiskt kunna 

bedöma och analysera vara betydelsefull då projektledaren exponeras för väldigt mycket 

information och måste kunna prioritera och värdera vad som är värt att investera resurser i. 

 

Två av de åtta tillfrågade projektledarna tog upp behovet av att ha grundläggande  

branschkunskaper som projektledare då de menar att projektledaren inte behöver veta allt, men att 

han eller hon behöver ha basen och förståelsen för att kunna kommunicera med sina specialister 

och för att veta vem som borde kontaktas i respektive uppdrag. Därmed bedöms även 

resurshantering vara viktigt som projektledare då projekt drivs av människor och det är direkt 

avgörande att personerna i projektteamet har rätt kompetens för att projektet ska kunna nå sina 

definierade mål. Att kunna delegera och beakta varje individs förmågor är färdigheter som 

värdesätts av projektledare. 

 

Som berörts tidigare är samtliga respondenternas uppfattning att projektledaren ständigt bör arbeta 

för att vara projektets samlingspunkt och den som alla projektinvolverade söker sig till om det finns 

osäkerheter som behöver diskuteras eller om det uppkommer komplikationer. Det är 

projektledarens uppgift att se till att allting i projektet utförs när det är planerat att utföras vilket 

ställer krav på projektledaren att ständigt vara uppdaterad om hur det går för de olika aktörerna i 

projektet. Det innebär även att ta för vana att alltid följa upp den information eller dokumentation 

som skickas iväg för att säkerställa att projektet hela tiden drivs framåt utan att fastna på vägen. 

Det har även tidigare poängterats vikten av att alla som är involverade ska vara fullständigt 
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införstådda med sin roll i projektet och att alla behöver ta sitt ansvar för att projektet inte ska riskera 

att stagnera.   

 

När det gäller de mjuka parametrarna var samtliga projektledare överväldigande överens om vikten 

av att bidra till ett stimulerande arbetsklimat. Flertalet respondenter understryker det faktum att 

den övervägande delen av projektledningen består av kommunikation och samspel med människor 

som kompletteras med kunskap. För att nå fram med sin kommunikation och samspela med alla 

inblandade är det enligt majoriteten av projektledarna väldigt viktigt att ha en förståelse för att alla 

är olika och fungerar på sitt sätt utifrån personlighet, preferenser och värderingar. Följande citat 

från en av de seniora projektledarna beskriver varför kommunikation är viktig: 

Om vi är bra på att kommunicera så är det ganska sannolikt att vi kommer 

att nå vårt mål, vilket man gör genom att samarbeta och ha ett bra teamwork. 

Att förstå andra människor medför att vi kan hjälpas åt att utveckla 

varandra, så att varje individ blir den bästa versionen av sig själv.  

Samtliga projektledare underströk betydelsen av att ha utvecklat sitt eget ledarskap eftersom det är 

viktigt för att motivera och inspirera sina teammedlemmar samt visa personligt engagemang för 

sina medarbetare i både framgångsrika och svåra stunder. Majoriteten av alla projektledare berörde 

vikten av att uppmärksamma sina samarbetspartners när de har gjort bra ifrån sig genom att 

exempelvis ge en klapp på axeln, berömma, ge erkännande eller tillkännage framgången. Flertalet 

av projektledarna såg även ledarskapet som en väsentlig beståndsdel till att inge trygghet till sina 

teammedlemmar.  

 

Att som projektledare ha självförtroende i sig själv och sin arbetsroll ansågs av samtliga 

respondenter vara bland det viktigaste eftersom projektledare anlitas för att driva igenom projekt 

oavsett vilka problem och motgångar som kan uppkomma under förloppet. Självförtroendet 

förklarades väsentligt i flera olika sammanhang då projektledaren exempelvis behöver vinna 

förtroende och respekt hos projektets aktörer, inge trygghet i ostadiga situationer och tro på sig 

själv och sin förmåga att hantera svåra situationer. Dessutom var det flera respondenter som 

framhävde betydelsen av att ha mod som projektledare. Mod att erkänna när man inte vet saker, 

mod att avbryta processer som inte fungerar, mod att tänka själv och ta egna beslut samt mod att 

säga ifrån. 

 

4.2.2.4 Brister hos projektledare 

De svagheter som anses finnas hos byggprojektledare visade sig huvudsakligen röra de mjuka 

parametrarna i projektledningen. Det anses främst vara en följd av att majoriteten av alla 

byggprojektledare har en teknisk bakgrund där utbildningen inriktats på de hårda parametrarna 

som matematik, fysik och byggteknik. Flera av de tillfrågade projektledarna menar att de 

framförallt har saknat kurser som berör de mjuka parametrarna, exempelvis ämnen som 

beteendevetenskap, konflikthantering och förhandling, kommunikation, gruppdynamik och 

projektledning. Respondenterna var även överens om att det erbjuds ytterst få eller inga tillfällen 

alls till att få praktisk erfarenhet under utbildningens gång. Det anses vara en avgörande svaghet i 

de tekniska utbildningarna eftersom respondenterna menar att de framförallt har lärt sig sin 

yrkesroll genom att praktisera sina uppgifter.  

 

Framförallt ansåg de tillfrågade projektledarna att det finns en avsevärd brist på god 

kommunikation och många gånger kommuniceras det alldeles för lite. Att det kommuniceras 

alldeles för lite var samtliga projektledare eniga om. Skälen till den återhållsamma 

kommunikationen föreslogs grunda sig i den mänskliga faktorn att vilja skjuta fram saker och att 
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resonera bort angelägenheter genom att motivera att det kan tas upp senare. Flera av projektledarna 

ansåg sig sakna återkoppling i den mån som de skulle önska från vissa projektmedarbetare. De 

menar att det underlättar för projektledarna att utföra ett gott arbete om de regelbundet får besked 

om hur det går med de olika uppdragen då det underlättar planeringen och tydliggörs vad som 

behöver prioriteras härnäst. Som en av de seniora projektledarna förtydligade så är inte syftet att 

kontrollera de involverade parterna utan endast att få en realistisk helhetsbild av den aktuella 

situationen. 

 

När det gäller den kvalitativa kommunikationen menar flertalet projektledare att många förlitar sig 

på att kommunicera via e-post som är ett relativt ineffektivt kommunikationsmedel då det kan 

behövas åtskilliga brev fram och tillbaka för att utvinna den information som efterlyses. 

Kommunikationssättet medför även en risk för feltolkning och frustration. Anledningen till att det 

kommuniceras mycket via e-post förmodas ha sin grund i dagsens tekniksamhälle då det anses vara 

bekvämt och smidigt att ”slänga iväg” ett mail och därmed lägga över ansvaret på den 

responderande parten. Majoriteten av de intervjuade projektledarna efterfrågade mer kvalitativ 

kommunikation genom möten eller åtminstone via telefon för att förbättra förutsättningarna att 

utväxla information och följa upp i projekten.  

 

Vidare påpekade flertalet av projektledarna att en god kommunikation även krävs mellan kollegor 

inom teamet och organisationen. Det råder ingen tvekan om att det är fördelaktigt för både 

projektets slutresultat och organisationen om teamet vågar dra nytta av varandra då projektledarna 

gör bättre ifrån sig med färre misstag och nöjdare kunder. Därför är det centralt att det skapas en 

arbetsmiljö där det är ”högt i tak” och där det uppmuntras att fråga sina kollegor, bolla idéer samt 

att stämma av så att de har tänkt rätt. En av respondenterna resonerar kring orsakerna till att inte 

fler projektledare tar hjälp av sina kollegor och menar att det kan grunda sig i oviljan att visa sig 

svag och att det tar emot at medge om han eller hon inte behärskar ett specifikt område. Han 

poängterar att det är otroligt viktigt för ens egen förmåga att utvecklas samt för företagets 

välbefinnande, att deras anställda har modet att ta hjälp av en kollega och att våga samarbeta över 

gränserna för att få ett andra utlåtande. Vidare menar han att det är negativt för organisationen om 

inte deras medarbetare kan erkänna sina fel då det gås miste om att dra nytta av varandras misstag 

och lärdomar. 

 

En ytterligare svaghet som finns hos många projektledare, framförallt hos den yngre generationen, 

är deras rädsla för att hamna i konflikter. Detta är en svaghet som kan ställa till det för projektet då 

det i vissa situationer kan vara nödvändigt att hålla en diskussion för att reda ut oenigheter och så 

att de inte eskalerar till en fullskalig konflikt. Som flera av projektledarna uttrycker är det många 

problem som antagligen hade kunnat avstyras om de redan från början hade uppmärksammats och 

diskuterats. En hel del av respondenterna nämnde att inblandning av för mycket känslor i projekten 

kan försvåra förhandlingar, beslutsprocesser och upprätthållandet av de snäva tids- och 

kostnadsplanerna. De menar att det kan vara fördelaktigt att gå en kurs i konflikthantering för att 

lära sig om sina egna reaktioner och hur oenigheter bör hanteras.  

 

4.2.3 Ledarskapets betydelse 
Samtliga respondenter menar att projektledaren har en ledande roll och att personen därmed kan 

anses vara en ledare, förutsatt att personen ifråga är intresserad av ledarskapet och tar på sig rollen 

som ledare. Förenklat betyder detta att alla som är intresserade av ledarskap, att motivera, inspirera 

och utveckla andra etc. anses ha möjlighet till detta i sitt arbete som projektledare. Det betyder 

även att projektledare som inte är intresserade av ledarskap endast kommer att ha en ledande roll 

och driva projektet. Så bara för att projektledaren är ledare för projektet, innebär det inte 
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nödvändigtvis att personen är intresserad av eller besitter ledarförmågan. Det innebär då inte heller 

att en projektledare måste ha intresset för ledarskap för att utför ett fullgott arbete som 

projektledare. Om teamet består av kompetenta och lämpade personer som är självgående och vet 

vad de ska göra, så kan det räcka med att projektledaren är strukturerad och kunnig för att ge 

projektet rätt förutsättningar för att lyckas nå målet utan att nyttja några ledaregenskaper.  

 

Samtliga respondenter är övertygade om att de har nytta av sitt ledarskap i sin roll som 

projektledare. Majoriteten anser att de hade fördel av ledarskapet oavsett typen av projekt medan 

några framhöll att de framförallt upplever sig ha nytta av ledarskapet i större projekt där det är 

många inblandade. Att motivera varför de tillfrågade ansåg sig ha nytta av sitt ledarskap var desto 

svårare. En av respondenterna yttrade följande om sin syn på projektledare: 

Som projektledare är man bra på att driva personer och att driva projekt 

från start till mål. Dålig projektledning är när man har vissa resurser men 

inte maximerat dem. En bra projektledare är den som tar till vara på alla 

resurser man har och får ut maxresultat av dem. 

Begreppet ledarskap uppfattas vara väldigt brett och innefatta mycket, vilket också blev tydligt 

under intervjuerna där varje projektledare hade sin bild av vad ledarskap innebär. För några av 

respondenterna representerade ledarskapet projektledarens utstrålning och förmåga att skapa en 

trygg miljö genom sitt inre lugn och självförtroende. Majoriteten av respondenterna nämnde också 

vikten av att kunna engagera och motivera sina teammedlemmar samt att leda dem till att göra sitt 

yttersta. De menade dessutom att det är projektledarens roll att skapa ett positivt klimat. En av de 

seniora projektledarna framhöll att det inte är produktivt med gnat och gnäll då teamet inte alls 

presterar lika bra och riskerar även att må sämre. 

Det handlar om att skapa ett arbetsklimat där alla strävar åt samma håll och 

det gäller att ge uppmuntran, att vara positiv och att skapa ett sådant tänk i 

ett projekt. Ett projekt som är roligt att arbeta med och där alla har roligt är 

ett projekt som går mycket bättre och resultatet blir bättre – det lovar jag dig 

– och uppnås fortare. Ja, jag har sett det och känt det så många gånger.  

Respondenterna menade vidare att ledare förväntas vara delaktiga och hugga i när det behövs 

istället för att titta på och styra från avstånd. En av projektledarna berättade om den klassiska bilden 

av chefen som maktutövare som står ovanpå den stenen som arbetarna försöker dra medan chefen 

ger order om hur det ska utföras. Ledaren i bilden ställer sig istället längst fram och är en del av 

teamet genom att hjälpa till att dra. Flera av projektledarna talade om att utöva ett föredömligt 

ledarskap där ledaren fungerar som en förebild för sina teammedlemmar genom att själv gå i täten 

och visa på vad som är viktigt samt hur projektledare förväntas agera. Det underströks även vikten 

av att bygga upp en ömsesidig respekt och att projektledaren alltid backar upp och stöttar sina 

medarbetare oavsett situation. Att lära sina teammedlemmar att vara uppriktiga och ärliga i alla 

situationer och att förmedla en kultur där alla måste få lov at göra fel, anses angeläget då det främjar 

det kreativa arbetet. I projekt förväntas teammedlemmarna arbeta självständigt med sina 

delegerade uppgifter samt att det utförs regelbundna avstämningar tillsammans med 

projektledaren. En av projektledarna förklarade det på följande sätt:  

Jag delegerar ganska mycket och det gör jag eftersom jag har tillit till de 

personerna som jag har tillsatt i projektteamet. Jag har liksom inget 

kontrollbehov eftersom jag vet hur personerna fungerar som arbetar med 

projektet och jag vet att dem är väldigt duktiga. Så mitt ledarskap är 

delegerande och fritt, dvs. frihet under ansvar. För mig räcker det att jag har 

den övergripande kontrollen. 
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Samtliga projektledare är överens om att ledarskapet har en stor effekt på projektens genomförande 

och framgång. Övervägande del av respondenterna menade att ett bra ledarskap framförallt har 

betydelse för att vända besvärliga och problematiska projekt till lyckade projekt som uppnår sina 

projektmål och kundens förväntningar. Projektledarna var dessutom än mer övertygande om 

effekten av ett bristfälligt ledarskap på projektförloppet då ett svagt ledarskap kan försämra 

förutsättningarna för projektet.  

Att utöva ett bra och korrekt ledarskap ger absolut ett bättre slutresultat 

eftersom det väljs rätt resurser, det skapas rätt förutsättningar till 

teammedlemmarna i projektet, det ges rätt uppbackning och rätt 

engagemang.  

Samtliga respondenter anser att ett bra utövat ledarskap ger effekter i besvärliga situationer då det 

är projektledaren som förväntas lösa komplikationerna. Om det exempelvis uppstår konflikter eller 

bekymmer på grund av olika anledningar så uppfattas projektledarens ledarskap ha en väldigt stor 

betydelse, då ledaren antas ha förståelse för hur människor fungerar och bedöma hur de bör 

bemötas utifrån situationen. Som ledare beskrivs projektledaren som trygg i sig själv för att om det 

behövs kunna gå in i stökiga situationer och säga ifrån, styra upp samt lugna ned så att 

komplikationen kan hanteras och så att arbetet kan fortskrida. Om projektledaren inte lyckas leda 

alla inblandade parter till att samarbeta utan de istället försvårar för varandra, så är det ytterligare 

en aspekt som kan påverka projektets fortskridande. En av projektledarna yttrade följande: 

Att driva projekt liknar på sätt och vis lagkaptenens uppgift i en lagsport, 

man är spindeln i nätet och jag tror definitivt att vårt ledarskap har en stor 

effekt och att en bra kommunikation är det viktigaste. 

 

4.2.4 Kompetensutveckling  
Samtliga tillfrågade projektledare är väldigt positiva till att deras huvudsakliga 

kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet då arbetsuppgifterna ständigt varierar med 

projekten. Det uppkommer ideligen nya problem som måste lösas och utmaningar som ska hanteras 

samt möten som ska genomföras med kunder och nya människor. Alla dessa faktorer är en del i 

kompetensutvecklingen och projektledarna upplever att de lär sig något nytt varje dag. Det anses 

även vara ett kvalificerat sätt att utveckla det som projektledaren tidigare lärt sig teoretiskt genom 

att utöva det praktiskt i projekten.  

 

Respondenterna menar att det är väldigt utvecklande och prestigelöst att diskutera och byta 

erfarenheter genom informella samtal på kontoret eller rasten. Alla projektledarna upplever att det 

är ”högt i tak” inom organisationen vilket anses oerhört positivt då det har skapats ett öppet klimat 

där alla ska våga fråga, be om feedback och brainstorma tillsammans. Erfarenhetsutbyte är ett 

begrepp som har en väldigt positiv klang hos projektledarna eftersom de ser samtalen som en bra 

tidsinvestering då de får tillfälle att lära av varandras erfarenheter och misstag, istället för att 

upptäcka det själva. Erfarenhetsutbyte kan antingen föregå i organiserade former eller mer spontant 

och informellt. Som organiserad form kan det ta uttryck som bokade möten mellan enskilda eller 

alla kollegor, där det kan hållas öppna diskussioner alternativt att tillfrågade personer berättar om 

ett speciellt projekt eller kurs som de nyligen deltagit i. Två av respondenterna har varit med om 

mer systematiska erfarenhetsutbyten då det har skapats forum där projektledare möts och kan 

diskutera erfarenheter och problem. Dessa systematiska erfarenhetsutbyten har genomförts 

avdelningsvis, där respektive chef har ansvarat för organiseringen och valet av relevanta 

diskussionsämnen.  
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På informell nivå kan erfarenhetsutbytet ske mellan två kollegor när de passerar varandra på 

kontoret och ställer en snabb fråga. Alternativt kan kollegorna välja att boka ett möte där de har 

tiden att bolla idéer eller be om råd. Majoriteten av projektledarna upplever att de lär sig mer av de 

informella erfarenhetsutbytena än de organiserade eftersom de informella utbytena sker hela tiden. 

Dessa anses vara oerhört viktiga för respondenternas utveckling som projektledare. 

Respondenterna menar att det är optimalt om alla medarbetare upplever att de kan fråga vem som 

helst av sina kollegor eftersom det blir ett väldigt flexibelt sätt att dra nytta av varandras kunskaper. 

Det kan även vara positivt om två kollegor finner trygghet i varandra och upplever att de alltid kan 

vända sig till den andra personen oavsett hur obekväm frågan är.  

 

Det som respondenterna tycker kan bli bättre är frekvensen på de gemensamma träffarna då det för 

nuvarande upplevs vara lite glest mellan gångerna. Flera av projektledarna uttryckte också en 

önskan om att erfarenhetsutbytena borde struktureras upp en aning för att säkerställa att alla 

medarbetare fortsätter att lära sig nya saker och hjälps åt att utvecklas. Erfarenhetsutbytena över 

gränserna nämndes också då projektledarna berättade om företagets ambitioner att bli bättre på att 

nyttja kunskaperna mellan kontoren och de olika verksamhetsområdena inom organisationen. I 

nuläget upplevdes det svårt att tillämpa i praktiken, så respondenterna ser fram emot att höra 

strategierna för hur detta ska implementeras.  

 

En av de seniora projektledarna manar på sina yngre kollegor att våga fråga ännu mer än vad de 

redan gör och menar att även de informella erfarenhetsutbytena borde äga rum oftare. En annan av 

projektledarna föreslog att nyttjandet av sina kollegors kompetenser kan förbättras genom att bjuda 

in sina kollegor till att vara närvara vid möten och dylikt för att hjälpa till, lära ut och ge feedback. 

En parameter som nämndes under en av intervjuerna är att det tidigare inte fanns så många seniora 

projektledare att vända sig till eftersom flertalet projektledare var relativt nya i sin arbetsroll. De 

tillfrågade projektledarna är även positiva till det relativt nya systemet inom organisationen som är 

tänkt att fungera som en kommunikationsportal där det kan ställas frågor och skapas 

diskussionsforum som kollegor på olika kontor kan hjälpas åt att resonera och svara på frågor.  

 

Respondenterna berättade att organisationen använder sig av individuella utvecklingsplaner för att 

motivera medarbetarna och främja deras kompetensutveckling. Det sätts upp personliga och 

konkreta mål för individen, exempelvis att gå en utbildning eller utveckla sin kompetens genom 

att arbeta i ett komplext projekt nåra år, för att sedan följa upp och justera målen på varje 

utvecklingssamtal. Utöver den dagliga kompetensutvecklingen anordnar även organisationen 

internutbildningar och sänder iväg medarbetare på externa kurser när behovet uppstår. Alla 

nyanställda projektledare skall under sin första tid i organisationen delta i en internutbildning som 

går under namnet uppdragsledarutbildning. Detta är en väldigt uppskattad utbildning som anses 

lägga en god grund för att förstå organisationens värderingar och sätt att arbeta på. 

Uppdragsledarutbildningen anses vara ett bra forum att diskutera rimliga scenarion i och resonera 

kring hur dessa scenarion kan hanteras. Organisationen erbjuder även fortsättningskurs i 

projektledning, säljkurser, ledarskapskurser etc. för att komplettera den dagliga 

kompetensutvecklingen i projekten.  

 

4.2.5 Mentorskap 
Samtliga projektledare anser att det är väldigt positivt att ha en mentor och menar att det är en 

förmån som alla projektledare borde få ta del av under sin karriär. Mentorskap uppfattas vara ett 

framgångsrikt sätt att utveckla sin kompetens och en metod som passar alla stadier genom hela 

karriären. Respondenterna poängterade att de framförallt såg mentorskapet som en väldigt 

värdefull introduktion till arbetsrollen och sin vidare karriär som projektledare i byggbranschen.  
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Fem av åtta av de tillfrågade projektledarna uppger sig ha haft eller ha en mentor som projektledare. 

Två av respondenterna blev tilldelade sin mentor när de började en ny tjänst som projektledare, 

medan resterande huvuddel av mentorskapsrelationerna varit informella och utformats utifrån 

adepternas och mentorernas egna önskemål. Respondenterna berättade att de i merparten av fallen 

själva tagit initiativ till att fråga sin mentor om han eller hon var intresserad. Adepterna som själva 

valde sina mentorer berättade att de i efterhand kan konstatera att personkemin mellan adept och 

mentor är väldigt viktig. Mentorerna som har valts ut av adepterna upplevdes vara väldigt skickliga 

som projektledare och hade i stor utsträckning visat intresse för att hjälpa till och vara delaktiga i 

adepternas utveckling.  

 

Några av projektledarna har haft mer än en mentor och framhåller att det kan vara bra att byta 

mentor efter några år för att ta del av nya perspektiv och tankesätt. Det är även positivt med tanke 

på att adepten med tiden blir mer erfaren och kanske behöver välja en mentor som har en annan 

position i företaget. Det är dock inget som säger att mentorsrelationen måste avslutas, utan den kan 

bevaras som en informell relation där adepten och mentorn själva känner av i vilken utsträckning 

de vill hålla kontakten. En del av respondenterna menar att mentorsrelationen kan bevaras hur 

länge som helst och att relationen inte har en tidsbegränsning efter att det formella mentorskapet 

har avslutas.  

En mentorsrelation kan ju i princip vara i hela livet. När relationen initieras 

är den mera intensiv, men vissa personer som jag har varit mentor för ringer 

mig än i dag för att diskutera val av ny arbetsplats eller för att de vill få lite 

råd. Jag är inte aktiv mentor men jag har relation kvar till flera av mina 

adepter och bollar lite när de behöver. 

4.2.5.1 Mentorsrelationen 

Mentorskapsrelationens huvudsakliga uppgift uppges vara att ge adepten trygghet i sin arbetsroll 

då det finns en speciell person som han eller hon kan vända sig till när det uppkommer funderingar 

eller frågor som behöver diskuteras. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna poängterar att 

det viktiga är att mentorn inte säger vad adepten ska göra, utan att mentorn får adepten till att tänka 

själv. Flera av respondenterna menar på att det är ett bra sätt att få inputs till hur olika 

problemställningar kan hanteras och att det finns en trygghet i att ha en mentor som adepten kan 

ställa även de jobbiga frågorna till: 

Det är jätteviktigt när man kommer som ny att ha någon att vända sig till 

eftersom man kommer att ha hur många frågor som helst, och det finns en 

hel del frågor som man inte vill gå till chefen med eftersom man ändå vill 

upprätthålla bilden av att man faktiskt vet vad man sysslar med. Då är det så 

bra att ha en mentor som man kan prata med och att kunna ta fem minuter 

att erkänna att ”jag vet inte vad jag ska göra, vad tycker du och kan du råda 

mig i detta?”. Exempelvis frågor som hur hanterar jag min första konflikt 

och vad ska jag göra på mitt första lönesamtal eller ska jag ta det här 

projektet, är jag redo för detta? Min mentor har varit mitt bollplank som jag 

har kunnat ställa de dumma frågorna till, de frågorna som jag känner att jag 

blir röd i ansiktet av att bara tänka på, eftersom jag borde kunna detta.  

Några av projektledarna understryker att mentorssamtalen inte endast är inriktade på tekniska 

detaljer eller adeptens arbetsroll utan att det även kan diskuteras allmänna karriärval och personlig 

utveckling. Mentorn kan hjälpa adepten att förstå sig själv och hur han eller hon kan arbeta med 

det i sin vardag. En annan projektledare framhäver att det är oerhört inspirerande att samtala med 
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sin mentor eftersom han eller hon kan komma med lite olika vinklingar som får adepten att tänka 

i andra banor. Projektledaren berättar att han känner sig väldigt motiverad och full av energi efter 

sina träffar med mentorn och att han uppskattar att hans mentor inte är involverad i hans dagliga 

verksamhet, eftersom det möjliggör att få en utomståendes oberoende uppfattning.  

 

Utöver mentorsmötena framhävde majoriteten av respondenterna vikten av att låta adepterna följa 

med mentorn för att se hur han eller hon agerar i olika situationer. Detta eftersom adepten kan bilda 

sig en egen uppfattning av hur han eller hon senare ska utföra sina liknande uppgifter. 

Jag fick följa med på projekteringsmöten och byggmöten, jag fick lov att vara 

en svans utan att det ställdes krav på att jag skulle prestera. Jag kunde bara 

följa med och se hur han gjorde och hur han jobbade, och så fick jag kanske 

skriva något protokoll och så korrekturläste han det. Så jag lärde mig mycket 

av att se och testa på det han gjorde och sedan kunde jag själv applicera det 

på mina små projekt. 

De tillfrågade projektledarna menade att det bästa sättet att lära sig yrkesrollen är genom learning 

by doing, dvs. erfarenhetsbaserad inlärning, som innebär att inlärningen sker när arbetsuppgifterna 

utförs. Samtidigt var respondenterna noga med att påpeka att de under inlärningsperioden tycker 

att det ska finnas en mentor närvarande som den orutinerade projektledaren kan vända sig till. Det 

uppgavs viktigt vid erfarenhetsbaserad inlärning att mentorn har förmågan att känna av hur adepten 

hanterar belastningen samt att kunna anpassa uppgifterna så att det blir en lagom utmaning utifrån 

adeptens kunskapsnivå. En av respondenterna berättade följande om sin introduktionsperiod: 

Han hade en del mindre projekt som han fasade in mig på i början och då 

kom vi exempelvis överens om i bilen till möten att ”nu tar du det här mötet” 

och så var han med som stöd när jag skulle hålla mötet. Så det var jätteskönt 

att inte bara kastas in och känna att ”jag vet inte vem ni är och nu ska jag 

hålla i det här mötet”. Utan jag hade först fått se när han höll i mötena, sen 

fick jag hålla i mötena och han var med och i slutändan fick jag hålla det 

själv men då hade jag redan upprättat en kontakt med de här människorna 

och jag visste vad jag skulle göra.  

Att vara mentor beskrivs som en möjlighet till att inspirera sina kollegor att lära sig mer och att 

leda samtal som sporrar till egen utveckling och motiverar adepten till att ta nästa steg, oavsett om 

det är i karriären eller i projektet. Många av projektledarna understryker vikten av att inte ge färdiga 

lösningar till adepterna utan att istället använda sig av motfrågor och kritiska frågor för att få 

adepten att själv finna lösningen genom den nya infallsvinkeln. Det upplevdes väldigt viktigt att 

mentorerna är goda lyssnare och förstår att det främst handlar om adepten och inte om att mentorn 

ska berätta allt han eller hon kan.  

Vad som var bra hos min mentor? Att han lät mig växa in i rollen. Han sa en 

sak typ första dagen som har fastnat hos mig: ”Att vara projektledare är som 

att vara en mamma: man måste veta när man ska slå ner foten och sätta 

gränser men man måste också veta när man behöver klappa någon på håret 

och få dem att känna sig trygga”. Det är så jävla sant, det är verkligen så 

som projektledning är i en mening. Och det är verkligen så han lärde upp 

mig att jag skulle hantera allting. Man måste kunna veta när man behöver 

klargöra ramarna och när man måste titta någon i ögonen och säga att ”jag 

löser det här till dig”. Det är jätteviktigt. 
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Det som projektledarna framförallt uppgav kunde vara bättre i sina mentorskapsrelationer är 

frekvensen på mentorsträffarna. Många av de som har eller har varit delaktiga i mentorsrelationer 

menade att de träffades en gång i halvåret eller var tredje månad, vilket de tyckte var för sällan. 

Några av respondenterna menade också att de önskade lite mer organiserat mentorskap för att 

säkerställa att få ut det bästa möjliga ur mentorskapet. Av de yngre projektledarna var det många 

som upplevt att de hade önskat sig längre tid med mentorn innan mentorskapsrelationen avtog och 

att de hade velat förlänga mentorskapet då det kändes som att det tog slut för tidigt.  

 

4.2.5.2 Att vara mentor 

Fem av de tillfrågade projektledarna upplevde sig ha varit informell mentor som yngre medarbetare 

sökt sig till för att fråga om råd och stöttning. Det var endast en av projektledarna som deltagit i en 

mer uttalad mentorsrelation då han varit mentor för mellan 5-10 stycken adepter tidigare. Alla 

tillfrågade projektledare har en väldigt positiv inställning till att vara mentor och alla skulle kunna 

tänka sig att vara en mer formell mentor i framtiden. Det uppfattades vara en rolig uppgift att vara 

mentor och många menade på att det är lärorikt.  

 

Flera av respondenterna menar att det är oerhört viktigt att de involverade parterna är engagerade 

i åtagandet och att det finns en vilja att delta i mentorskapet. En av projektledarna uttryckte att när 

han en dag får möjlighet att vara mentor så vill han vara det till en person som han själv tror på och 

som han ser potential så att det finns ett genuint intresse i att hjälpa och stötta adepten på rätt väg.  

Som mentor handlar det om att lära upp och att ta med sig adepten i 

sammanhang där jag tror att han eller hon behöver lära sig någonting nytt 

och se hur saker och ting går till. Sen att på regelbundna tider sätta sig ned 

tillsammans med adepten och stämma av, prata igenom hur de har 

utvecklats, vad de har haft problem, hur de har löst det, hur de skulle kunna 

agera och vilka kontakter de skulle kunna ta. 

En av projektledarna som upplever sig själv som en informell mentor uttrycker att det är viktigt att 

de som är nya i branschen får en bra start och framhåller att det inte är meningen att det ska vara 

för tufft. Han upplever att det uppskattas av nya att kunna bolla idéer och få bekräftelse att de är 

på rätt spår och berättar att han därför brukar hjälpa till att läsa igenom handlingarna innan de 

färdigställs. Många av de tillfrågade projektledarna uttrycker även att det är ett personligt intresse 

att vara delaktig i människors förbättring och utveckling då de tycker det är givande och 

tillfredsställande.  

 

Flera av projektledarna upplever att även mentorn lär sig nya saker genom mentorsrelationen. En 

av projektledarna berättar att han nog lärt sig lite om sig själv också, och att bli mer tålmodig. Han 

fortsätter med att berätta att han verkligen uppskattar att arbeta med de yngre projektledarna 

eftersom de är så duktiga och ambitiösa. En annan av de seniora projektledarna menar att det även 

är lärorikt för organisationens del med mentorskap då det uppkommer synpunkter och blir tydligt 

vad för problem medarbetarna ställs inför och vad som upplevs svårt. Han menar att om det är 

många som upplever samma svårigheter så är det fördelaktigt för organisationen att det 

uppmärksammas så att det kan hanteras. Som mentor upplever projektledarna även att de kan växa 

som personer då de också får möjligheten att lära av adepternas misstag eller utmaningar vilket 

även hjälper de mer erfarna mentorerna att utvecklas.  

 

Som informell mentor uppgav en av projektledarna att han har lärt sig att det som ibland uppfattas 

som självklart absolut inte är självklart för alla. Han menar att det är viktigt att inte ta saker och 

ting för givet, att inte bara leverera snabba svar och lösningar utan att försöka få adepten att fundera 
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så att de själva lär sig. I rollen som mentor är det viktigt att komma med råd och tips, att försöka 

coacha adepten, och inte nödvändigtvis leverera lösningarna rakt upp och ned utan istället vägleda. 

Vidare beskriver han hur han försöker tänka på att vända adeptens fråga tillbaka genom att 

exempelvis fråga ”hur hade du själv gjort?” för att sedan vägleda honom eller henne fram till en 

lämplig lösning. Några av de yngre projektledarna som ännu inte haft möjligheten att vara mentor 

menar att de vill agera som en inspirationskälla och att agera som förebilder för sina adepter samt 

hjälpa till att utveckla och stötta adepterna i utmanande situationer. Vidare uttrycks det från flera 

av de yngre projektledarna att de vill ge sina framtida adepter den starten på yrkeslivet som de 

själva har fått och som är få förunnat genom att vara delaktiga och finnas till hands.  

 

4.2.5.3 Utformning av mentorsprogram 

Respondenterna uppfattar huvudsakligen mentorsprogram som ett formellt mentorskap organiserat 

av företaget för att förenkla introduktionen för nya medarbetare så att startsträckan förkortas och 

så att adepterna snabbare blir produktiva och lönsamma. Samtliga respondenter är positiva till 

mentorsprogram då de menar att det är ett fördelaktigt och strukturerat sätt att utveckla sin 

kompetens. Ungefär hälften av respondenterna poängterade att mentorsprogrammet inte enbart bör 

utformas för de unga och oerfarna projektledarna utan att det även måste kunna anpassas till de 

mer erfarna projektledarna och deras ambitioner. En av de seniora projektledarna menar att 

mentorsprogram kan vara en förutsättning eller en hjälp för att få medarbetarna inom 

organisationen att växa och vilja ta nästa steg, och att mentorskapet är ett sätt att sporra sig själv 

till att fortsätta med sin personliga och yrkesmässiga utveckling.   

 

Samtliga av de tillfrågade projektledarna uttryckte att det absolut hade varit önskvärt att tidigare i 

sina karriärer ha fått delta i ett mentorsprogram. Ungefär hälften av respondenterna har 

uppfattningen av att mentorsprogram framförallt är inriktade på nya eller unga medarbetare och 

uppgav därför att de anser att det är för sent och överflödigt att så här långt in i karriären delta i ett 

mentorsprogram. Andra halvan av respondenterna menade istället att mentorsprogram varken 

begränsas av adeptens ålder eller erfarenhet, eftersom de menar att mentorskap har sin plats genom 

hela karriären då det antagligen finns lika många projektledare i medelåldern som kan behöva nya 

perspektiv. En av de seniora projektledarna uttryckte sig på följande sätt om mentorsprogram: 

Varför ska man vänta tills man har kört fast? Jag säger inte att alla gör det, 

men många som söker sig till en mentor gör det för att de känner att de inte 

har kommit så långt som de vill, att de har stagnerat i sin karriär eller 

stagnerat i sin utveckling och vill ta ett nytt kliv framåt. Jag tror att många 

väljer eller önskar att skaffa sig en mentor men att de inte har möjlighet till 

det. Det vi vill göra på NIRAS är att det kanske blir ett önskemål från 

företaget att medarbetare har en mentor för att på så sätt sporra varandra 

och utmana varandra att bli lite bättre hela tiden och att växa. 

En övervägande del av respondenterna uttryckte att de skulle vilja se ett mer organiserat 

mentorsprogram än det som finns för tillfället. Det efterfrågades tydligare steg i mentorsrelationen 

och att det tydliggörs vad som förväntas av adept respektive mentor för att nå en högre kvalitet på 

kompetensutvecklingen. Det uttalades av flera att det gärna får specificeras någon typ av spelregler 

för mentorskapet och att programmet bör struktureras upp för att minska risken för att åtagandet 

rinner ut i sanden. Några av projektledarna nämnde att det förslagsvis kan utformas en typ av 

checklista med moment och ämnen som skall beröras under mentorskapsprogrammet för att 

underlätta kvalitetssäkringen för både mentorn och adepten.  
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Vad gäller mentorsprogrammets längd menade majoriteten av projektledarna att 1-2 år är lagom. 

De som menade att mentorsprogrammet inte behöver vara längre än ett halvår syftade på att efter 

sex månader förväntas projektledaren kunna utföra sina anpassade arbetsuppgifter till fullo, och att 

det därefter inte finns samma behov för det introducerande mentorskapet.  

 

Utformningen av mentorsprogrammet beror på vem det ska anpassas till och de tillfrågade 

projektledarna rekommenderade att beakta adeptens erfarenhet av branschen, yrkesrollen och 

företaget samt adeptens ambitioner och förväntningar. Flera av de tillfrågade menar att det är 

positivt om adepten själv får önska vem han eller hon skulle vilja ha som mentor. Samtidigt 

uppmärksammas svårigheten i detta då det kan vara besvärligt för adepten att välja om han eller 

hon är helt ny och inte känner sina kollegor i organisationen. Övervägande del av respondenterna 

tycker inte åldersskillnaden mellan mentor och adept har så stor inverkan så länge det finns ett 

givande utbyte och en god personkemi. Det framhålls även tydligt att adepten fortfarande kan fråga 

andra kollegor och att adepten absolut inte är bunden till att enbart vända sig till sin mentor. Några 

av projektledarna påpekar att adepten inte borde välja en mentor som han eller hon sitter i 

beroendeställning till för att kunna hålla dialogen öppen och ärlig medan övriga projektledare 

menar att det är oväsentligt om mentorn är en chef eller kollega.  

 

Många av projektledarna är övertygade om att en viktig faktor för ett lyckat mentorskap är att 

etablera en god relation mellan adepten och mentorn där båda känner att det finns ett stort 

förtroende. Det uppges viktigt att båda parterna i mentorsrelationen lyssnar på varandra och att de 

främjar en bra dialog samt att de tillsammans utformar mentorskapet efter adeptens behov. Det 

uttrycktes även viktigt att adepten är den drivande i mentorsrelationen och att han eller hon tar 

ansvar för sin egen utveckling. Det innebär att adepten ansvarar för att mötena planeras och 

fullföljs. Det rekommenderas även att lägga upp en plan inför varje möte för att få ut så mycket 

som möjligt av tiden och det föreslås att adepten skriver ner de punkter som ämnen som han eller 

hon skulle vilja gå igenom.  

 

De tillfrågade projektledarna anser att det utformade mentorsprogrammet bör innehålla vissa 

specifika delar för att bli ett komplett kompetensutvecklingsprogram. En av delarna som i nuläget 

bedöms vara bristfällig är den omedelbara delaktigheten i projekten som nyanställd. Flera av 

projektledarna upplever att de nyanställda i det initiala skedet endast fått vara delaktig i projekt när 

det funnits behov och att det tagit tid innan den nyanställda fullt ut involverats i projekten. De 

menar att det är viktigt att den nyanställda direkt får arbetsuppgifter som känns meningsfulla men 

som adepten nödvändigtvis inte har fullt ansvar över. Detta anses mentorsprogrammet kunna bidra 

till om det kombineras med att adepten får en biträdande roll i ett projekt. Om adepten får en 

biträdande roll till sin mentor möjliggörs ett nära samarbete där mentorn kan stötta och förklara 

samtidigt som adepten kan lära sig av att iakttaga och fråga. Vidare förväntas mentorn förmedla 

organisationens värderingar och normer tillsammans med att närvara under adeptens första antal 

uppdrag för att kunna ge stöttning och feedback. 

Jag tror att det är väldigt bra att få in praktiska moment. Exempelvis när 

man håller i ett byggmöte första gången, att man har med sig sin mentor som 

sitter med så att man sedan kan stämma av och utvärdera hur det gick samt 

prata om hur det kan göras bättre nästa gång.  

En av de yngre projektledarna som tidigare deltagit i ett mentorsprogram berättade att det ibland 

anordnades mentorsträffar där alla adepter träffades tillsammans med några av mentorerna för att 

diskutera ett ämne som valts ut för det specifika tillfället. Det var väldigt uppskattat och ansågs 

vara en bra idé för det framtida mentorsprogrammet. De två danska projektledarna som båda två 
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har haft mentorer inom företaget menade att det inom organisationen finns en stor mängd dokument 

som har hjälpt dem att utforma sina mentorskapsrelationer. De nämnde dokument som ger förslag 

på hur mentorskapet kan utformas och vad som förväntas av respektive part i mentorsrelationen, 

vem som ska ansvara över vad och hur de båda parterna ska förhålla sig till uppgiften.  
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5. Analys och diskussion 
 

 

Detta kapitel syftar till att analysera och diskutera de resultat som har erhållits i studien och 

koppla samman dessa med den tillhörande teorin. Kapitlet är uppdelat på samma sätt som 

teorikapitlet samt intervjusvaren har redovisats för att få en lättare överblick över rapporten.  

 

 

5.1 Projektledaren  

Det råder ingen tvekan om att byggprojekts framgångsfaktorer är ett högst aktuellt begrepp inom 

branschen då det ständigt diskuteras vilka som har den största effekten på projektet. I studiens 

teorikapitel sammanställdes i tabell 1, utifrån en granskning av sju befintliga studier, de 

ledaregenskaper och färdigheter som anses vara framgångsfaktorerna för att lyckas som en effektiv 

och framgångsrik projektledare. Samma tabell användes sedan i intervjuerna där de tillfrågade 

projektledarna ombads kryssa i de egenskaper och färdigheter som ansågs krävas i deras arbetsroll 

som projektledare. Den övervägande delen av projektledarna tyckte att det var svårt att välja bort 

egenskaper och färdigheter ur tabellen. De menade att i princip alla förmågorna är värdefulla som 

projektledare, men inte nödvändigtvis ett måste för att kunna utföra ett bra arbete. Detta medför att 

gränsen mellan de ledaregenskaper och färdigheter som fått alla åtta rösterna jämfört med de som 

saknade en eller två röster upplevs vara ganska flytande. Därför förmodas en jämförelse av de 

egenskaper och färdigheter som fick flest och minst röster vara en säkrare spegling av verkligheten, 

än att resonera om de kompetenser som det skiljer väldigt få röster emellan. Positivt är dock att 

sammanställningen i tabell 1 i hög utsträckning bekräftades spegla projektledarnas 

kompetensbehov och därför bedöms kunna betraktas som tämligen tillförlitlig. 

 

Vid jämförelse av studiens resultat i tabell 3 och sammanställningen i tabell 1, uppmärksammades 

både skillnader och likheter i uppfattningen av vilka kompetenser som är avgörande för en 

framgångsrik projektledare. Litteraturen och respondenterna är överväldigande överens om att 

kommunikation och driv och ambition är oerhört viktiga framgångsfaktorer hos projektledaren. 

Litteraturen stödjer även vikten av resurshantering och att kunna samarbeta och samspela med 

människor medan det var relativt få studier som hävdade att självförtroende kan anses vara viktigt. 

Värt att diskutera är det faktum att både respondenterna och litteraturen värderar projektledarens 

ledarskap som oerhört viktigt, men i den sammanställda tabellen i litteraturstudien har inte 

ledarskapet fått många röster. Detta förmodas bero på ledarskapsbegreppets breda betydelse, då 

flera av de granskade studierna antagligen har delat upp och kategorisera ledarskapsförmågan i 

flera underkategorier. Exempel på förmågor som tillhör ledarskapsbegreppet är förmågorna att 

utveckla och påverka andra och förmågan att motivera och inspirera. Dessa tre ledarfärdigheter har 

allihopa fått flest röster i granskningen, trots att ledarskapsförmågan enbart har fått hälften så 

många, vilket stödjer resonemanget.  

 

I fallstudien ombads således respondenterna dels besvara vilka egenskaper och färdigheter som 

ansågs krävas i deras dagliga arbete och dels besvara vilka av kompetenserna som framförallt 

ansågs vara framgångsfaktorer för projektledaren. Det som rapportens litteraturstudie framförallt 

pekar på som avgörande framgångsfaktorer hos projektledaren är förmågan att kunna 

kommunicera, ha förståelsen för människor, kunna samspela och arbeta i team samt ha förmågan 

att kunna leda och utöva ledarskap. Vid jämförelse med studiens resultat av vilka 
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ledarskapsegenskaper och förmågor som anses absolut viktigast, är det tydligt att kommunikation 

och ledarskap är de prioriterade framgångsfaktorerna av de mjuka parametrarna. Samtliga 

respondenter var även övertygade om att självförtroende är en viktig egenskap som projektledare, 

vilket inte verkar ha utforskats i ledarskapsteorin. Respondenterna menade att självförtroendet är 

viktigt för att utföra sitt arbete i en ledande roll, då det ibland upplevdes behöva stå upp för sig 

själv och sina beslut i olika sammanhang. Att ha förståelse för anda människor och kunna 

samarbeta krävs som projektledare, men majoriteten av respondenterna ansåg inte att dessa 

tillhörde de mest avgörande framgångsfaktorerna.  

 

Den övervägande majoriteten av ovan nämnda framgångsfaktorer berör de mjuka parametrarna i 

projektledningen och kan som egenskaper och förmågor anses vara relativt breda då de lämnar 

mycket utrymme för individuella tolkningar av vad som ingår i kompetenserna. Förtydligat kan 

förmågorna innebära helt olika saker för varje projektledare då exempelvis förmågan att 

kommunicera kan syfta på förmågan att anpassa sitt språk till målgruppen eller att kunna formulera 

sig tydligt för att motverka risken för missförstånd. Kommunikation kan å andra sidan även syfta 

till projektledarens intresse för att ta kontakt med nya människor, förmåga att prata obehindrat eller 

att projektledaren är duktig på att kommunicera genom att följa upp tidigare diskussioner och 

delegerade uppgifter etc.  

 

Med detta menas att framgångsfaktorerna som är så omfattande kan antas inkludera många av de 

övriga färdigheterna och egenskaperna som både ledarskapslitteraturen och respondenterna 

benämnt. Ett exempel är förmågan att kunna förhandla och hantera konflikter som anses vara 

framgångsfaktorer i både studiens teori och resultat. För att projektledaren ska  upplevas vara en 

god förhandlare och konflikthanterare kommer han eller hon antagligen även vara en skicklig 

kommunikatör, upplevas ha en god förståelse för andra människor samt vara en uppskattad och 

föredömlig ledare. Med detta menar författaren för studien att det kan anses rimligt att det 

framförallt är de mjuka parametrarna kommunikation, förståelse för människor, samspel och 

teamwork samt ledarskap som är de avgörande framgångsfaktorerna för projektledaren. 

Framförallt med tanke på att dessa framgångsfaktorer även kan innefatta förmågan att inspirera 

och motivera och kunna påverka och utveckla andra.  

 

När det gäller respondenternas uppfattning av de hårda parametrarnas betydelse, skiljer den sig 

markant från ledarskapslitteraturen i studiens teorikapitel. Respondenterna menar att hårda 

parametrar i projektledningen som problemlösningsförmåga, inre driv och motivation samt 

resultatorientering är viktigt för att projektledaren skall kunna utföra ett utmärkt arbete med väl 

uppfyllda projektmål. Å andra sidan menar Sunindijo et al. (2007) och Edum-Fotwe & McCaffer 

(2000) att de hårda förmågorna inte har en lika avgörande effekt på projektledningens framgång 

som projektledarens mjuka egenskaper och färdigheter. Detta visar på den stundande debatten som 

delar projektledningen i två läger då respondenterna är betydligt mer resultatorienterade än vad 

ledarskapsteorin är. Som projektledare för ingenjörsbaserade projekt, som exempelvis 

byggprojekt, menar Müller och Turner (2007) att det resursbaserade ledarskapet kan lämpa sig 

bättre då projektledaren måste fokusera på att uppnå projektmålen. Samtidigt håller Müller och 

Turner (2007) med den dominerande ledarskapslitteraturen om att byggprojektledare med ett 

resultatbaserat ledarskap även har en stor nytta av de mjuka parametrarna i projektledningen.  

 

De bristerna som upplevs finnas generellt hos projektledare berör framförallt de mjuka 

parametrarna av projektledningen. Samtidigt är det just de mjuka parametrarna hos projektledaren 

som anses ha störst effekt på projektets framgång. Detta i sig är ett väldigt intressant samband då 

det direkt visar på bristen i byggbranschen med avseende på de verkligt avgörande faktorerna för 

en framgångsrik projektledning. Framförallt menade respondenterna att det finns en stor brist på 
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god kommunikation inom projekten, vilket kan vara ett av de avgörande skälen till att projekten 

stöter på så många komplikationer, då DuBois et al. (2013) menar att god kommunikation kan stå 

för upp till 80 % av ett projekts framgång. Nästan samtliga respondenter upplevde att projektledare 

generellt är oerhört dåliga på att vara tydliga och försäkra sig om att alla inblandade parter har 

samma förväntningar på projektets förlopp och slutresultat. Det ansågs också finnas en påtaglig 

rädsla hos framförallt yngre projektledare för att hamna i konflikter och därmed upplevdes det 

finnas en brist hos vissa projektledare som inte vågar stå på sig när det uppkommer 

meningsskiljaktigheter. Inom samma tema menade några av respondenterna att det är olämpligt att 

projektledare blandar in för mycket känslor i sitt arbete, då det inte är produktivt att prioritera 

vänskapen med samtliga aktörer när det ibland krävs att det tas svåra beslut som inte alla är överens 

om. Slutligen ansåg de seniora projektledarna att en generell brist är att det inte tas hjälp av 

varandra tillräckligt, då det är många som inte vågar fråga om råd eller be om feedback. 

 

5.2 Ledarskapet 

Ledarskap är som sagt ett väldigt brett begrepp som kan tolkas på många olika sätt och innefatta 

många olika parametrar. I studiens resultatdel blev det tydligt att samtliga respondenter var överens 

om att projektledaren har en ledande roll och att det i yrkesrollen finns möjlighet att utöva 

ledarskap. I ledarskapet inkluderas ledarens förmåga att konkretisera vägen genom att sätta upp 

delmål och utforma strategier så att teamet når fram till det eftersträvade slutresultatet. Att som 

projektledare finnas tillgänglig och stödja sitt team när de möter motgångar uppgavs också vara 

viktigt som ledare. Generellt i ledarskapslitteraturen anses det transformativa ledarskapet, som 

fokuserar på de humana resurserna, vara det vinnande konceptet. Samtidigt finns det flera forskare 

som hävdar att ett resultatbaserat ledarskap är bättre anpassat för ingenjörsinvolverade projekt 

(Müller & Turner, 2007; Chua, et al., 1999). Studiens resultat speglar en liknande uppdelning då 

vissa av respondenterna upplevde de hårda parametrarna som resultatorientering och 

problemlösningsförmåga som viktigare än förmågorna att kunna motivera och inspirera eller 

utveckla andra. Det framgick av Jansson & Ljung (2015) att det genom tillämpning av det 

transformativa ledarskapet har identifierats tre framgångsfaktorer som anses viktiga för 

projektledare. Dessa tre faktorer överensstämmer relativt bra med respondenternas uppfattning av 

vad som karakteriserar en framgångsrik ledare. De tre identifierade framgångsfaktorerna är att 

inspirera och motivera, att vara en bra förebild samt att visa personlig omtanke.  

 

Samtliga respondenter ansåg att de har stor nytta av sitt ledarskap som projektledare. Däremot 

upplevdes det svårt att motivera på vilket sätt ledarskapet kan påverka projektets framgång. Det 

blev dock tydligt att majoriteten av projektledarna bedömde att utövandet av ett effektivt ledarskap 

kan motivera och engagera teammedlemmarna till att prestera sitt yttersta, vilket direkt får en 

avgörande effekt på resultatet. Vidare upplevdes det lättare för projektledarna att resonera kring 

effekterna på ett projekts framgång utifrån om projektledare har ett utvecklat ledarskap eller inte. 

En projektledare med otillräcklig ledarskapsförmåga tenderar enligt studiens teori och resultat i 

större utsträckning att prestera sämre i arbetssituationer som kräver interaktion och samspel med 

människor. Detta låter rimligt med tanke på att Limsila & Ogunlana (2008) framhåller att ett 

bristfälligt ledarskap många gånger kan vara anledningen till att det uppstår komplikationer i 

projektet. En projektledare som inte innehar förmågan att läsa av människor eller anpassa sin 

kommunikation och sitt ledarskap efter projektets aktörer, löper större risk för att missförstå 

signaler eller välja att agera på ett sätt som upplevs irriterande eller stötande. Med utvecklade 

ledaregenskaper och färdigheter kan projektledaren antas kunna hantera förhandlingar och ha 

förståelsen för hur potentiella konflikter kan lugnas och avstyras, vilket en projektledare med 

bristfällig ledarförmåga kanske missar eller är obetänksam med.  
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Det kunde konstateras i resultatdelen att ledarskapet framförallt anses ha betydelse när projektet 

upplevs gå sämre än vad det räknats med. Detta eftersom ett projekt med nöjda beställare, 

överensstämmande förväntningar och gott om resurser sällan drabbas av svåra komplikationer och 

därmed inte har ett lika påtagligt behov av en projektledare som utövar ledarskap för att styra upp 

projektet. Skulle projektet däremot visa sig vara komplext och att det ständigt uppkommer 

problem, menar respondenterna att ledarskapet definitivt skulle ge en märkbar effekt på hur 

projektledaren väljer att hantera problemen och styra fram projektet mot slutmålet. Eftersom ett 

projekt går betydligt bättre när samtliga parter samarbetar, kan projektledarens förmåga att leda 

teamet ha en direkt avgörande effekt på produktionen av bra resultat, inom den snäva tidsramen. 

Skulle det finnas omotiverade, otrevliga eller icke samarbetsvilliga projektaktörer i teamet är det 

framförallt ett bra ledarskap som kan omvända negativiteten och frammana engagemang och 

laganda hos personerna. Vidare kan ett projekt med orimligt höga krav lyckas nå upp till 

förväntningarna om ledaren på ett genomtänkt sätt planerar projektförloppet in i minsta detalj och 

fullföljer det genom att välja ut kompetenta teammedlemmar. Detta genom att ledaren skapar en 

produktiv miljö där de duktiga teammedlemmarna stöttar och hjälper varandra så att de prestera 

utöver det vanliga. På så sätt kan projektledaren utnyttja sitt ledarskap för att nå en projektframgång 

som annars inte hade varit möjligt.   

 

5.3 Kompetensutveckling 

Studiens resultat visar på att ett erfarenhetsbaserat lärande, även kallat learning by doing, är ett 

effektivt sätt att lära sig de kompetenser som krävs som projektledare. Fallföretaget arbetar enligt 

uppfattningen att medarbetarna dagligen utvecklas som projektledare om de ställs inför 

utvecklande arbetsuppgifter och utmaningar i en stimulerande miljö där det uppmuntras att ställa 

frågor och ta hjälp av varandra. Respondenterna är lika positiva till upplägget vilket kan tyda på 

att det är ett en utvecklingsmetod som verkligen fungerar. Även studiens teori stödjer uppfattningen 

av att lära sig utifrån sina egna erfarenheter då det framhålls vara mer effektivt att praktisera 

uppgifterna än att endast få instruktioner om hur de ska utföras (Josephson, et al., 2014; Tryding, 

2015). Dock understryks det i både studiens resultat och teori att den erfarenhetsbaserade 

inlärningen endast uppnår sin maximala effektivitet om det utförs i en tillåtande miljö där det är 

tillåtet att göra fel och där alla vågar fråga, be om feedback och diskutera alternativa lösningar. 

 

Byggsektorn är en av branscherna där det länge har funnits erfarenhetsbaserad inlärning i form av 

ett utvecklat lärlingssystemet för hantverkarna (Tonnquist, 2012). Till fullo har det dock ännu inte 

utvecklats något motsvarande system för branschens så kallade tjänstemän, dvs. yrkesrollerna som 

framförallt kräver en teknisk eller ingenjörsinriktad utbildning. Faktum är att det i studiens resultat 

bekräftades författarens förmodanden om att det i dessa teoretiska utbildningar anses finnas en 

otillräcklig eller obefintlig möjlighet till att praktik. Detta strider mot studiens teori om att 

erfarenhetsbaserad inlärning är ett av de mer effektivare inlärningssätten i byggbranschen, då det 

sällan erbjuds möjlighet i utbildningen att öva och praktisera sina kunskaper.  

 

Dessutom framgår det i studiens resultat att majoriteten av respondenterna upplever att den 

tekniska utbildningsbakgrunden försätter projektledarna i ett underläge när det kommer till de 

mjuka delarna av projektledningen. Detta eftersom somliga av projektledarna har genomgått 

utbildningar som inte alls omfattar kommunikation, ledarskap, beteendevetenskap eller 

konflikthantering, trots att både studiens teori och resultat visar på kännedomen om att det finns 

ett stort behov av liknande mjukare egenskaper och färdigheter. Många av de tekniska 
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utbildningarna brister således i att förbereda projektledarna inför sin yrkesroll och det är flera av 

respondenterna som uppger att vissa nyanställda projektledare inte inser förrän i efterhand hur stor 

andel av projektledningen som faktiskt består av interaktion och samspel med människor. Detta 

förmodades framförallt grunda sig i den generella uppfattningen av projektledaren som en 

ingenjörsmässig yrkesroll, som framförallt kräver tekniska kunskaper och så kallade hårda 

egenskaper och färdigheter. 

 

Rapportens fallstudie med intervju visar på att fallföretaget lägger stor vikt vid att etablera ett 

fungerande erfarenhetsutbyte mellan projektledarna. Det anses vara en förutsättning för att det 

erfarenhetsbaserade lärandet skall kunna fungera som den dominerande 

kompetensutvecklingsmetoden. Erfarenhetsutbytet har många likheter med mentorskap då den 

som för stunden har erfarenheter som är okända för resterande sällskap, uppmuntras att dela med 

sig av dessa för att utöka den samlade kunskapsnivån inom företaget. Att företaget arbetar 

dynamiskt med erfarenhetsutbytena uppfattas väldigt positivt av respondenterna som efterlyser 

ytterligare möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera adekvata ämnesfrågor. Som teorin 

stödjer är det viktigt för utvecklingen inom organisationen att det skapas produktiva miljöer, som 

exempelvis möten för erfarenhetsutbyten, där det uppmuntras till brainstorming, resonemang och 

framförallt att dela med sig av framgångar och utmaningar.  

 

I litteraturstudien framgår det att det finns flera fördelar med byggföretag som har möjligheten att 

sända sina medarbetare på interna och externa utbildningar när det bedöms finnas behov av 

specifika kunskaper (Tryding, 2015). Genom att skicka utvalda projektledare på utbildningar kan 

nya kunskaper och färdigheter effektivisera förlopp och processer i projektet vilket i sin tur kan 

generera vinstöverskott. De nyförvärvade kunskaperna kan sedan vidarebefordras genom någon 

form av erfarenhetsöverföring. Fallstudien visar på att fallföretaget resonerar på samma sätt som 

det rekommenderas i kompetensutvecklingsteorin, och det är därför som fallföretaget valt att 

utforma flertalet internutbildningar. Dessa internutbildningar är framförallt inriktade på de mjuka 

parametrarna i projektledningen då organisationen, precis som respondenterna, bedömer att 

projektledarna är betydligt bättre på att planera, producera handlingar och kostnadsberäkna än att 

kommunicera, hantera konflikter eller leda människor. Därför anses det fullt rimligt att fallföretaget 

väljer att fokusera på de ledande egenskaperna och färdigheterna hos projektledarna.  

 

5.4 Mentorskapet  

Att mentorskap som kompetensutvecklingsmetod är på frammarsch blir tydligt då samtliga 

respondenter är positiva till metoden och menar på att det är en förmån som alla projektledare 

borde få ta del av under sin karriär. Samma resultat kan utläsas i fallstudien då fallföretaget redan 

tagit initiativ till att etablera mentorskapsprogram för att säkerställa en kvalitativ 

kompetensutveckling. Även Mathisen (2014) hänvisar till flera studier som stödjer nyttjandet av 

mentorskap, då de har visat på starka kopplingar mellan mentorns handledning och adeptens 

utveckling. I studiens teori tillsammans med resultat framgick det att det finns många olika 

uppfattningar av vad mentorskap egentligen innebär och vilket utformningssätt som är det mest 

optimala för projektledaren. Grunden till detta kan ligga i det faktum att mentorskapets syfte och 

utvecklingsmål till stor del är individuellt och bör anpassas utifrån den deltagande adepten och 

mentorn samt organisationens eventuella riktlinjer. Studiens resultat visar också att det inte är alla 

som är medvetna om att mentorskap kan anpassas till samtliga skeden i karriären. För många av 

respondenterna innebar mentorskap framförallt en bra introducering till sin nya yrkesroll med en 

mentor som handledare. 
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Studiens valda fallföretaget NIRAS har sedan tidigare utformat mentorskapsdokument i Danmark 

och håller för närvarande på att etablera mentorskapsprogrammet i organisationen. Deras 

mentorskapsprogram bedöms höra till det formella eftersom det är organisationen som har utformat 

riktlinjerna för programmet. Dock pågår det ingen organiserad ansökning eller uttagning till att 

delta i mentorskapet utan projektledarna får själva ta initiativ om de känner sig intresserade av att 

delta i mentorskapsprogrammet. Detta kan de göra genom att antingen själva söka upp en mentor 

eller genom att diskutera valet av mentor tillsammans med sin chef. Sedan är det upp till adepten 

och mentorn att utforma sitt mentorskap med fallföretagets dokument som stöd.  

 

NIRAS Sweden är i uppstartningsskedet av sitt mentorskapsprogram och ser denna rapport som en 

förstudie för att få en bättre bild av vilken typ av utformning som är optimal till deras projektledare. 

I studien identifierades även generella svagheter som upplevs finnas hos byggprojektledare. Syftet 

med identifieringen är att fallföretaget erhåller goda förutsättningar att kunna beakta dessa 

generella svagheter under utformningen av mentorskapsprogrammet. Med denna anpassning kan 

fallföretaget kvalitetssäkra medarbetarnas utveckling och fokusera på att styrka upp de områden 

som projektledare vanligen brister inom.  

 

Fallföretaget NIRAS Sweden har för avsikt att introducera ett mer organiserat mentorsprogram än 

det nuvarande som finns i Danmark. Detta bedöms vara till en fördel av studiens författare eftersom 

det av Mathisen (2014) framhålls vara positivt att ha en eller flera programkoordinatorer som 

ansvarar för att följa upp samtliga adepters och mentorers utveckling samt att förbättra 

programmets utformning efter hand. Det anses också fördelaktigt av författaren att anordna 

gemensamma mentorskapsträffar några gånger varje år för att diskutera aktuella ämnen och delge 

erfarenheter på ett bredare plan. Detta eftersom de gemensamma samtalen kan förbättra deltagarnas 

utveckling och höja kvaliteten på mentorskapsprogrammet.  

 

Flera av respondenterna som tidigare deltagit i mentorskapsrelationer efterfrågade ett mer 

strukturerat mentorskapsprogram då de tidigare upplevts otydliga beträffande förväntningar på 

adepten respektive mentorn samt vad som var mentorskapets specifika målsättning. Att tidigt 

klarlägga ambitionerna med mentorskapsprogrammet styrks av studiens teori och i många fall 

medför tydligt definierade mål ett högre resultat eftersom deltagarna vet vad de ska sträva mot 

(Mathisen, 2014). Detta är således en väldigt god anledning till att organisationen väljer ett formellt 

mentorskap framför ett informellt. I informella mentorskap har organisationen väldigt lite att säga 

till om då de inte har någon inblandning och kan därför inte forma medarbetarnas utveckling i 

samma utsträckning. Det finns ingenting som talar emot att det finns både formella och informella 

mentorskap inom organisationen. Trots att det utformas ett formellt och organiserat 

mentorskapsprogram så kan de projektledare som föredrar ett mer informellt mentorskap ta egna 

initiativ till att finna en mentor och utforma mentorskapet så att det anpassas till en lagom krävande 

nivå.  

 

Fördelen med att anordna ett organiserat mentorskapsprogram är att effekterna av programmet 

regelbundet kan evalueras i samband med de individuella utvecklingssamtalen med chefen. Genom 

att kombinera individuella utvecklingssamtal med evaluering av det organiserade 

mentorskapsprogrammet skapas det ett ypperligt tillfälle att följa upp och utvärdera adeptens 

utveckling samtidigt som brister eller komplikationer tidigt kan upptäckas och åtgärdas. Även 

mentorn får en möjlighet genom sina individuella utvecklingssamtal att diskutera handledning och 

utvärdera så att mentorn fortfarande känner att det finns mer att tillföra i mentorsrelationen. Det är 

minst lika viktigt att mentorn trivs i mentorskapsrelationen som att adepten trivs. Dessutom är det 

av hög väsentlighet att båda parterna upplever att mentorn besitter den kompetensen som matchar 

adeptens behov för fortsatta utveckling.  
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Som några av respondenterna poängterade, är en ytterligare fördel med ett organiserat 

mentorskapsprogram att det erbjuds möjlighet att byta mentor den dagen som det upplevs att det 

har kramats ut den fulla potentialen i  mentorskapet. När det inträffar är det positivt om 

organisationen har tagit möjligheten att bygga upp en mentorskapspool av erfarna projektledare 

eftersom det kan korta ner bytesprocessen då det förhoppningsvis finns flera alternativ att välja 

mellan. Det kan således vara en stor fördel med organiserat mentorskapsprogram då det med ett 

informellt mentorskap hade kunnat bli en långdragen process att finna en ny mentor med risken är 

att sökandet runnit ut i sanden.  

 
Till stor del överensstämmer fallföretagets resonemang kring mentorskapsprogrammets 

utformning helt med de rekommendationer som ges i mentorskapslitteraturen och som 

sammanställts i studiens teori. Vid valet av adepter är det tydligt att organisationen bör välja de 

som visar stort utvecklingspotential, har höga ambitioner och är målmedveten i sin strävan efter 

mer kunskap och effektivare projektledning. Ett liknande resonemang förs vid valet av mentorer 

till organisationens mentorskapsprogram då det framförallt är mentorns förmåga att utveckla andra 

och engagera sig i adepten som är viktig. Parallellt bör mentorn besitta kunskaper och erfarenheter 

som han eller hon är villig att dela med sig av och som är anpassade för att hjälpa adepten i sin 

utveckling.  

 
Det är inte helt uppenbart vilken position mentorn bör ha i förhållande till adepten eftersom både 

Arhén (2007) och Wikström (2007) främst rekommenderar att mentorn bör vara två eller tre nivåer 

högre upp än adepten. De menar att risken är stor att om mentorn exempelvis är chef till adepten 

eller nära kollega med adeptens chef, att mentorsrelationen inte blir så effektiv som den hade 

kunnat vara. De menar också att det finnas risk för att det blir obekvämt om adepten behöver prata 

om ett känsligt ämne eller det skär sig mellan parterna och adepten står i beroendeställning till sin 

mentor. Å andra sidan ställer sig inte fallföretaget negativt till att adepten hamnar i 

beroendeställning eftersom det framförallt är personkemin som skall avgöra matchningen. 

Samtidigt kan det vara på sin plats att väga in risken för att två kollegor blir så pass osams att de 

inte kan arbeta med varandra. Finns det verkligen en risk för att det blir en obekväm ställning även 

om det skulle visa sig att adepten och mentorn inte matchar varandra i en mentorskapsrelation? 

Det kan uppfattas en aning dramatiskt att avråda från att välja en mentor som är adeptens chef eller 

nära kollega med enda anledning att en eventuell missmatchning skulle kunna leda till en fullt 

utvecklad konflikt. Författaren för studien håller med fallföretaget i sitt resonemang att mentorns 

position inte borde vara så avgörande då det finns många förslag på positiva fall då chefen som 

mentor påskyndat adeptens avancering i karriären.  

 
Studiens teori och resultat visar på att det finns delade meningar angående frekvensen och längden 

på mentorsmötena. Mentorskapslitteraturen rekommenderar att det maximalt löper sex veckor 

mellan träffarna och förespråkar att försöka boka in ett möte varje månad för att inte ödsla bort 

mentorskapet med för lång tid mellan gångerna. Respondenterna däremot var ganska överens om 

att var tredje månad var lagom och den var den frekvensen som vanligtvis uppehölls med sina 

mentorer. Även längden på mentorssamtalen skilde sig åt då teorin rekommenderade att avsätta 

mellan en till två timmar per gång medan respondenterna uppgav att de i praktiken träffades 

ungefär en timme åt gången.  

 

Eftersom mentorskapet för den oerfarna eller nya medarbetaren skiljer sig från de övriga 

mentorskapsrelationernas upplägg, är detta en aspekt som bör diskuteras. Inte minst med avseende 

på att många organisationer inom byggbranschen framförallt fokuserar på ett introducerande 

mentorskap då det visats på ett flertal positiva effekter. Genom mentorskapsprogrammet kommer 
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adepten fortare in i sin nya arbetsroll samtidigt som kunskapsbanken, färdigheterna och 

produktiviteten byggs upp tillsammans med adeptens trygghet och självförtroende i 

projektledarrollen. Det finns således ett betydligt större behov av en mer praktisk handledning då 

adepten kommer att stå inför helt nya situationer och behöva lära sig sina nya arbetsuppgifter. Som 

några av de yngre respondenterna poängterade i resultatdelen är det väldigt viktigt att adepten ges 

möjligheten att under den inledande perioden av anställningen hinna lära sig sin arbetsroll innan 

det ställs höga förväntningar.  

 

Det upplevdes vara en vanlig brist i mentorskapet och framförallt arbetslivet att släppa den 

nyanställda för tidigt, dvs. att istället för att handleda adepten genom sina nya arbetsuppgifter så 

lämnas han eller hon att själv prova sig fram med efterföljande feedback. Möjliga anledningar till 

att detta ofta är fallet kan vara bristen på tid och resurser eller en bristfällig kunskap om hur 

inlärning av nya kunskaper och färdigheter effektivast befästs. Att tillämpa learning by doing är 

som tidigare konstaterat ett av de effektivaste sätten för en projektledare inom byggbranschen att 

lära sig sin yrkesroll. Dock kan inte adepten förväntas kunna något han eller hon aldrig tidigare 

prövat och därför förespråkar Maxwell (2012) ett mer investerat mentorskap då han menar att lite 

mer investerad tid från mentorn snabbt kan betala tillbaka sig i nya framgångsrika projektledare. 

Genom att mentorn låter sig skuggas av adepten under ett antal veckor och nyttjar varje 

arbetssituation som ett inlärningstillfälle så kommer adepten på bara några månader att kunna 

mycket mer än en projektledare som under ett år fått lära sig allting själv.   

 

Det är flera av de yngre respondenterna som uttryckte samma åsikter som Maxwell (2012) och 

önskade att de fått chansen att känna av situationen, lära sig hur varje arbetsuppgift skall gå till och 

hur vanliga komplikationer kan hanteras, för att sedan när han eller hon är redo få testa på efter 

hand. Det är även viktigt att adepten i början inte lämnas med det fulla ansvaret för sina uppgifter  

eftersom adepten måste få chansen att göra fel och bli rättad, kunna rådfråga vid osäkerhet och 

kunna avstämma med sin mentor. Efterhand kan mentorn sedan släppa taget och låta adepten klara 

sig mer och mer själv och trappa ned mentorskapet till att endast ha dagliga avstämningar och 

regelbundna mentorsmöten, då tillfälle ges för diskussion av nya erfarenheter och möjliga 

tillvägagångssätt. På så sätt byggs en trygg projektledare upp som dessutom har övertagit många 

av mentorns kvaliteter och kunskaper i utförandet av arbetsuppgifterna och hanteringen av nya 

situationer.  
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6. Slutsats  
 

 

6.1 Studiens slutsats 

Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos projektledaren är avgörande för att säkerställa 

ett projekts framgång?  

Ett projekts framgång avgörs när projektledaren har lyckats att leda projektet fram till mål och ett 

färdigt slutresultat. Bedömningen av projektledningens framgång grundar sig i hur väl projektets 

mål har uppfyllts inom de definierade ramarna. Eftersom det är projektledaren som bär det 

övergripande ansvaret över projektets framskridande och slutresultat, har det konstaterats att 

projektledarens samlade ledaregenskaper och färdigheter har en avgörande och positiv effekt på 

projektet. Studiens resultat visar på att det framförallt är de mjuka parametrarna hos projektledaren 

som ger märkbar effekt på projektets framgång eftersom projektledaren spenderar mer än hälften 

av sin arbetstid med att samspela med andra människor. Framförallt visar studien på att de humana 

egenskaperna och färdigheterna ledarskap, kommunikation, samspel och teamwork samt 

förståelsen för människor som är de absolut mest avgörande framgångsfaktorerna hos en 

byggprojektledare. Samtidigt visade studien på det faktum att de mjuka delarna av 

projektledningen har en betydligt större effekt än vad många av dagens projektledare vill tro, då 

det fortfarande är många som resonerar att problemlösningsförmåga och resultatorientering är 

bland de viktigaste framgångsfaktorerna. Det finns få studier som stödjer att de hårda parametrarna 

skulle ha en så pass stor inverkan på ett byggprojekts framgång. Det finns således ett glapp mellan 

den befintliga projektledningslitteraturen, som visar på att ett utvecklat ledarskap hos 

projektledaren ger stora effekter på ett byggprojekt, och den generella uppfattningen hos 

projektledaren av att det i praktiken framförallt bör fokuseras på de hårda parametrarna som 

planering och koordinering. Detta pekar på att det kan komma att ske stora förändringar i 

byggbranschen framöver med avseende på den generella uppfattning av hur en projektledare bör 

vara, agera och styra sina projekt 

 

Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av dagens projektledare i byggprojekt? 

Som byggprojektledare tillämpas i dagsläget en övervägande del hårda ledarskapsegenskaper och 

färdigheter, eftersom det huvudsakliga syftet med projekten är att nå de definierade målen och att 

leverera ett slutresultat som överensstämmer med beställarens förväntningar. Respondenterna i 

studien anser att resultatorientering, driv och ambition samt problemlösningsförmåga är otroligt 

viktiga, vilka är ledarskapsförmågor som i väldigt stor utsträckning används i den nutida 

byggprojektledningen. Utöver de hårda parametrarna är projektledarna väl medvetna om att 

kommunikation och ledarskap är två ytterst viktiga kompetenser för ett framgångsrikt 

projektgenomförande. Även om kommunikation mer än ledarskap, används i projektledningen 

kunde det konstateras att det generellt tillämpas för lite av dessa av dagens byggprojektledare. 

Bristen på god kommunikation och ett gott ledarskap anses många gånger vara anledningen till att 

byggprojekten inte uppnår beställarens förväntningar eller sina projektmål inom den förutbestämda 

tidsramen. Teamwork och samarbete tillsammans med självförtroende tillämpas i god utsträckning 

och är mjuka parametrar som projektledarna anser vara avgörande framgångsfaktorer. När det 

gäller svagheter hos byggprojektledare visar studiens resultat på att det främst brister i 

projektledningens mjukare delar, vilket av många resoneras bero på projektledarnas tekniska 

utbildningsbakgrund. Många av projektledarna har således ingenjörsutbildningar i bagaget, vilket 
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är utbildningar som sällan fokuserar på humana ämnesområden som ledarskap, kommunikation, 

konflikthantering, beteendevetenskap etc. Detta upplevs av byggprojektledarna vara ofördelaktigt 

då det en bit in i karriären blir ohållbart att som projektledare leda komplexa projekt utan kunskaper 

om hur de humana delarna av projektledningen skall hanteras.  

 

Hur bör mentorskapsprogram utformas som potentiell kompetensutvecklingsmetod för 

byggprojektledare?  

Studiens teori visar på att ett erfarenhetsbaserat lärande är det som framförallt rekommenderas 

inom byggbranschen då det har visat på en hög effektivitet och djupinlärning. Denna uppfattning 

stärks i resultatdelen då projektledarna menar att de i väldigt hög utsträckning utvecklat sina 

värdefulla ledaregenskaper och färdigheter genom att praktisera i projekten. Det framgår i både 

studiens teori och resultat att den erfarenhetsbaserade utvecklingen inte uppnår sin fulla potential 

om det inte finns erfarna och skickliga kollegor att lära sig från och byta samt diskutera erfarenheter 

med. Detta visar därmed på att mentorskap har en stor potential som kompetensutvecklingsmetod 

inom byggbranschen, vilket många byggföretag redan har insett då det etableras allt fler 

organiserade mentorskapsprogram. Det är även ett utmärkt sätt att utveckla de svagheter och brister 

som dagens projektledare kämpar med. Detta eftersom mentorskapet framförallt fokuserar på att 

förbättra projektledarens prestationer genom att vidga vyerna, bygga upp en bättre självkännedom 

och ett starkare självförtroende samtidigt som den individuella erfarenhets- och kunskapsbanken 

utökas.  

 

Om möjligheten finns rekommenderar denna studie att investera i att anordna ett formellt 

mentorskapsprogram med tydlig struktur och definierad målsättning, eftersom det visar på högre 

effekter då de deltagande projektledarna blir mer målmedvetna om det vet vad de skall sträva efter. 

Fördelarna med ett formellt mentorskapsprogram är många då det möjliggör att organisationen kan 

styra och därmed kvalitetssäkra projektledarnas kompetensutveckling. Det finns flera förslag på 

hur mentorskapsprogrammet kan utformas för att förbättra förutsättningarna för 

byggprojektledarnas  utveckling. Organisationen rekommenderas att definiera tydliga mål för att 

utforma strategier och riktlinjer för mentorskapsprogrammet. Valet av mentor bör baseras på 

projektledarens förmåga att tillföra värdefulla erfarenheter och kunskaper  samt genuina intresse i 

att vara delaktig i yngre förmågors utveckling. Adepten bör ha höga ambitioner och vara drivande 

i sin egen utveckling då det för organisationen är värdefullt att tidigt utveckla projektledare som 

uppvisar hög potential. Matchningen av adept och mentor rekommenderas att den grundas på 

personkemin mellan de två parterna för att säkerställa att det utvecklas en givande mentorsrelation.  

 

Studiens resultat visar på vikten av att som mentor inte släppa ansvaret över adepten för tidigt, 

framförallt med avseende på nyanställda eller oerfarna adepter, då mentorns grundliga handledning 

med många praktiska inslag kan visa på stora effekter efter bara några månader. Vidare visar 

studiens teori på att det finns fördelar med att utforma gemensamma mentorskapsträffar för att 

främja ett starkare kontaktnät och få ett bredare perspektiv, då samtliga mentorer och adepter kan 

inbjudas till gemensamma diskussioner och temadagar. Om möjlighet finns är det klokt att bygga 

upp en mentorpool där alla projektledare som anmält intresse av att vara mentor finns samlade och 

tillgängliga för nya adepter. Genom organiserade mentorskapsprogram tillkommer även 

möjligheten att följa upp deltagarnas utveckling via individuella utvecklingssamtal, vilket 

underlättar regelbunden evaluering av programmets effekter och möjliggör kontinuerlig utveckling 

och förbättring av programmet.  
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6.2 Framtida studier 

Ett första steg för att fördjupa studien och öka generaliserbarheten i resultaten är att undersöka fler 

fallföretag. Genom att intervjua fler respondenter och på så sätt erhålla en större mängd data, kan 

en djupare analys av resultatet genomföras. Respondenterna borde väljas ut med en jämnare 

fördelning för att öka representativiteten i studien. Dessutom hade intervjufrågorna kunnat 

utvecklas till de bättre genom att väga in ännu fler egenskaper och färdigheter och förbättra 

tydligheten så att det inte finns utrymme för misstolkningar av frågorna. Med ett ökat antal 

fallföretag att studera kommer det skapas en bredare inblick då de olika fallföretagens 

kompetensutvecklingsplaner kan jämföras med varandra och möjliggöra en betydligt djupare 

analys.  

 

En annan intressant aspekt att undersöka hade varit att följa upp mentorskapsprogrammen några år 

efter att de implementerats. Då hade den verkliga effekten av mentorskapet på projektledarnas 

kompetensutveckling och framförallt projektets genomförande, kunnat studeras och jämföras 

utifrån den mentorskapslitteratur som då kommer att vara aktuell. Om resurserna finns hade det 

efter uppföljningen kunnat utföras förbättringar av programmet för att efter ytterligare en tid följa 

upp och analyserna om det alstrat ännu tydligare effekter. I nuläget finns redan befintliga studier 

som undersökt framgångsfaktorernas effekter på projektens slutresultat, dock finns det fortfarande 

få undersökningar som fokuserat på framgångsfaktorerna hos projektledarna. Därför hade det varit 

väldigt intressant att studera hur projektledarna hade presterat om de blivit informerade om vilka 

faktorer som är avgörande och hur de ska leda sina projekt, för att sedan följa upp efter en tid och 

analysera effekterna.  
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6.3 Metodkritik 

Studien utfördes som en fallstudie då studien ämnade undersöka den verkliga uppfattningen av 

projektledaren, ledarskapet och mentorskapet. Som metod är fallstudie fördelaktigt när det skall 

utföras grundlig och djupgående undersökning och analys. Nackdelen med valet av fallstudie är att 

tidsbristen begränsar studiens omfattning då det endast fanns möjlighet att fokusera på ett 

fallföretag. Med endast ett fallföretag i studien finns risken av att det skapas en skev bild av 

verkligheten, hade det funnits mer tid hade det med fördel utförts en större fallstudie med fler 

undersökta fallföretag. Det genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med projektledare på 

fallföretaget, vilket är ett relativt lågt antal. Detta tillsammans med det faktum att studien är vald 

att utföras som kvalitativ, gör det svårt att dra generella slutsatser. Å andra sidan kan studien tack 

vare sin kvalitativa art anses ge en djupare inblick i hur det specifika fallföretagets projektledare 

resonerar angående framgångsfaktorer, ledarskap och mentorskapets utformning.  

 

I studien utfördes intervjuer med både svenska och danska projektledare från fallföretaget NIRAS 

Sweden för att kunna jämföra projektledarnas uppfattningar i de båda länderna och framförallt få 

en uppfattning om etableringen av mentorskapsprogrammet i Danmark börjat ge resultat hos 

projektledarna. Dessvärre blev den slutliga fördelningen av respondenterna endast två 

projektledare från Danmark och sex projektledare från Sverige. Det är en ojämn och icke 

representativ fördelning som tyvärr inte gick att justera då det var svårt att få tag i projektledare i 

Danmark som hade intresse av och tid för att ställa upp på att delta i intervjun. Detta medförde att 

det inte kunde utföras en fullständig analys med avseende på skillnaderna på svenska och danska 

projektledares uppfattning av framgångsfaktorer och effekten av mentorskapsprogrammet på den 

danska sidan. Könsfördelningen på respondenterna är inte heller optimal då det endast är en kvinna 

av de åtta deltagande projektledarna. Detta beror på att det på fallföretagets utvalda kontor inte 

fanns så många kvinnliga projektledare att fråga, och de flesta av de som tillfrågades tackade nej 

till att delta i intervju på grund av tidsbrist.  

 

Eftersom intervjustrukturen valdes till semistrukturerad fanns det möjlighet för författaren att 

justera intervjufrågorna under intervjuns gång. Detta är positivt ur en kvalitativ synvinkel då det 

förbättrar möjligheten att utvinna så mycket relevant information som möjligt. Dock kan 

flexibiliteten göra att utformningen av varje intervju skiljer sig åt vilket ger respondenterna ojämna 

förutsättningar och försämrar studiens reliabilitet. En annan aspekt som kan påverka 

informationsinnehållet i de genomförda intervjuerna är författarens oerfarenhet att hålla i intervjuer 

vilket gör att de första intervjuerna antagligen inte utvunnit lika mycket relevant information som 

de sist utförda. Vid utformningen av intervjuerna var författaren noga med att undvika att ställa 

ledande frågor, eftersom det undermedvetet kan leda respondenterna till ett visst svar. Det 

kontrollerades också av kontrollgruppen att det inte ställdes värdeladdade frågor som hade kunnat 

uppfattas upprörande av respondenterna eller ställa respondenterna negativa till intervjun eller 

ämnesområdet. Under intervjun var författaren medveten om att inte betona ord eller uttryck utan 

att tala neutralt för att på bästa sätt ge samma förutsättningar till samtliga respondenter.  

 

I utformningen av intervjuformulären utfördes inte en pilotintervju eftersom författaren istället lät 

flera oberoende personer läsa igenom den preliminära utformningen och ge återkoppling. Därför 

justerades de flesta frågorna och bröts ned i delfrågor för att förbättra utvinningen av den relevanta 

informationen. Därmed uppdagades först vid genomförandet av intervjuerna att det ansågs väldigt 

svårt av respondenterna att kryssa i vilka egenskaper och färdigheter som de ansåg krävas i sitt 

dagliga arbete. Detta grundade dels sig i att de hellre ville kryssa i de kompetenser som ansågs 

viktiga och dels för att definitionen av ”dagliga arbete” var otydlig. Det senare resulterade i att 

vissa av respondenterna valde att inte kryssa i egenskaper och färdigheter som de faktiskt ansåg att 
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de behövde i sitt arbete, med motiveringen att det inte användes dagligen utan mer sällan. Detta 

medför att förutsättningarna blev olika för respondenterna eftersom det svaret berodde på hur 

uttrycket tolkades. En förbättring av intervjuformuläret där tabellen skulle kryssas i anses i 

efterhand vara om det dels hade funnits en kolumn för att kryssa i vad som krävs, och en kolumn 

för vilka som anses vara viktiga, dvs. vilka egenskaper och färdigheter som hör till projektledarens 

framgångsfaktorer.   
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 
 

INLEDNING 

1. Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

a. Vilka arbetsuppgifter ingår? 

b. Vad ägnar du mest tid åt som projektledare? 

 

2. Berätta om din erfarenhet av projektledning 

a. Vad är din uppfattning av hur en projektledare ska vara? 

b. Vad för utmaningar och problem har du stött på under din tid om 

projektledare? 

 

KOMPETENSER I ARBETSROLLEN 

3. Vilka egenskaper och färdigheter krävs i ditt dagliga arbete som projektledare? 

a. Hur har du lärt dig respektive kompetens, alternativt vilka kompetenser har du 

inte lärt dig?  

 

Du ska få kryssa för de egenskaper och färdigheter som krävs i ditt dagliga 

arbete i separat tabell. Du ska även kryssa i var du har lärt dig de förkryssade 

kompetenserna alternativt om du inte lärt dig dem. 

 

4. Saknas någon egenskap eller färdighet i tabellen?  

a. Om ja, vilken/vilka? 

b. Varför anser du att den/de kompetenserna krävs i ditt dagliga arbete? 

c. Hur har du lärt dig respektive kompetens, alternativt inte lärt dig? 

 

 

5. Finns det egenskaper och färdigheter som du anser används för lite av projektledare? 

a. Vilken/vilka? 

b. Varför anser du att den eller dessa kompetenser borde användas mer? 

c. Varför tror du att dessa kompetenser inte används mer? 

 

 

6. Vilka egenskaper och färdigheter anser du är viktiga som projektledare?  

Observera att det är skillnad på viktiga kompetenser och vilka kompetenser som krävs. 

a. Om det är många, vilka är viktigast?  

b. Varför är dessa viktigast? 
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7. Hur ser du på kopplingen mellan projektledare och ledare?  

a. Förklara din uppfattning av kopplingen. 

b. Anser du att du har nytta av ledarskap i din roll som projektledare? 

c. Om ja, berätta hur du har nytta av ditt ledarskap och hur utövar du det? 

d. Om inte, varför? 

 

e. Anser du att ledarskap har en effekt på ett projekts framgång?  

f. Om ja, på vilket sätt anser du att ledarskapet påverkar? 

g. Om inte, varför?  

 

KOMPETENSUTVECKKLING 

 

8. Sker det kompetensutveckling i företaget? 

a. Om ja, hur då? 

b. Sker det kompetensutveckling i ditt dagliga arbete? 

c. Om ja, hur sker den utvecklingen? 

d. Är det något du saknar/önskar förbättra i företagets kompetensutveckling? 

 

e. Om inte, varför tror du att det är så? 

f. Vad skulle du önska att företaget gjorde för att bättra företagets 

kompetensutveckling? 

 

  

9. Förekommer det någon typ av erfarenhetsutbyte mellan projektledare på din arbetsplats? 

a. Om ja, vilken typ av erfarenhetsutbyte? 

b. Hur utförs erfarenhetsutbytet? 

c. Anser du att erfarenhetsutbytet ger dig något? 

d. Om ja, vilket sätt?  

e. Finns det något som kan förbättras eller saknas?  

 

 

10. Har du haft någon coach/mentor som projektledare? 

a. Vad tyckte du om att ha en coach/mentor? 

b. Vad har du lärt dig? 

c. Vad var bra hos coachen/mentorn? 

d. Vad kunde varit bättre? 

e. Om inte, vad är din uppfattning om coach/mentor?  

 

 

11. Har du själv varit mentor till en projektledare? 

a. Vad ingick i din roll som mentor, dvs vad gjorde du som mentor? 

b. Vad tyckte du om att vara mentor? 

c. Vad har du lärt dig? 

d. Om inte, hade du kunnat tänka dig att vara mentor? 

e. Hur tror du att du skulle agera som mentor? 
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12. Vad är din erfarenhet av mentorsprogram? 

a. Har du själv gått någon typ av mentorsprogram? 

b. Om ja, vad innebär ett mentorsprogram för dig? 

c. Hur var programmet utformat? 

d. Vad var bra med programmet och vad kunde ha varit bättre? 

 

e. Om nej, vad är din uppfattning om mentorsprogram? 

f. Skulle du själv tidigare i din karriär önskat få möjligheten att delta i ett 

mentorsprogram? 

g. Vad anser du att programmet bör innehålla och hur bör det utformas?  

 

 

13. Hur anser du att man bäst utvecklar sin kompetens som projektledare? 

 

 

14. Har du saknat något i din utbildning som hade kunnat hjälpa dig som projektledare? 

a. Vad? 

b. Varför anser du att det borde finnas med i utbildningen? 

c. Vilken tror du är anledningen till att det inte finns med i utbildningen?  

 

15. Finns det färdigheter eller egenskaper som du känner att du saknar eller vill utveckla för 

att hjälpa dig som projektledare? 

a. Vilken/vilka? 

b. Varför vill du utveckla den eller dessa kompetenser? 

c. Varför tror du att du inte har lärt dig eller utvecklat nämnda kompetenser?  

 

 

16. Har du något övrigt som du skulle vilja ta upp som ligger inom området effektiv 

projektledning och kompetensutveckling? 
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8.2 Bilaga 2 

INTERVJUFORMULÄR 

 

 

Namn:  

Datum:  

Ålder:         20-29 år           30-39 år            40-49 år            50-59 år          60 - 

 

Yrkesroll/titel:  

Utbildning:  

Antal år i branschen:  

Antal år som projektledare:  

Antal år på företaget: 

 

 

Ungefärligt antal projekt du har varit projektledare för:  

 

Största projektets ungefärliga kostnad:  

            ungefärliga tid:  

Minsta projektets ungefärliga kostnad:  

            ungefärliga tid: 

 

 

Svarstabell till fråga 3 (nästa sida).  

Kryssa för de egenskaper och färdigheter som krävs i ditt dagliga arbete. 

Du ska även kryssa i var du har lärt dig de förkryssade kompetenserna alternativt om du inte lärt 

dig dem. 
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Egenskap/färdighet 

K
rä

v
s 

i 
ar

b
et

et
  Hur har du lärt dig kompetensen? 
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Kritisk analyserings- och 
bedömningsförmåga 

         

Visionär förmåga och fantasi          

Strategiskt tänkande          

Teknisk kunskap          

Resurshantering           

Auktorisera (ge 

handlingsfrihet) 

         

Prestationsförmåga           

Problemlösningsförmåga           

Resultatorientering           

Serviceinriktad           

Förhandlingsförmåga          

Konflikthantering          

Kommunikation          

Förmåga att utveckla andra           

Ledarskap           

Teamwork och samarbete          

Förmåga att påverka           

Förmåga att motivera och 

inspirera  

         

Självkännedom          

Självförtroende          

Samspel med människor          

Empati          

Intuition          

Driv och ambition          

Pliktkänsla och noggrannhet          
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8.3 Bilaga 3 

 

 

 

Sammanställning intervjuer 

  Datum Typ  

Intervju nr 1 15-mar Möte 

Intervju nr 2 15-mar Möte 

Intervju nr 3 17-mar Möte 

Intervju nr 4 22-mar Möte 

Intervju nr 5 01-apr Möte 

Intervju nr 6 07-apr Möte 

Intervju nr 7 12-apr Skype 

Intervju nr 8 14-apr Skype 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


